
 

18-daagse rondreis  
door Costa Rica en de grensstreek met Nicaragua 

vertrek 18 november 2022 

   

Costa Rica heeft wonderschone flora en fauna. 
Regen/nevelwoud, vulkanen, watervallen, lagunes, 

orchideeën, vlinders, kolibries, leguanen, luiaards, kikkers, 
heetwaterbronnen en -baden; alles is er. Nicaragua heeft 

Spaanse cultuur en borrelende vulkanen. Kortom, deze reis 
biedt een prachtige combinatie van natuur en cultuur. 
 

Het schitterende en afgelegen en alleen per boot bereikbare nationale park 
Tortuguero bestaat uit een waterrijk gebied. Hier zien we veel dieren, zoals 

zonnebadende kaaimannen en leguanen. Mogelijk spotten we ook basilisk-
hagedissen, die op het water rennen, brulapen en kapucijnenapen slingerend van 
tak naar tak. Ook zijn hier prachtige vogels, zoals de toekan en de ara. Naast dit 

park bezoeken wij nog een aantal nationale parken te voet en/of per boot. 
 

Op de glooiende heuvels liggen weelderige 

ananasvelden, en de koffieplantages liggen in de 
‘dampende’ bergen van Monteverde. De vriendelijke 
tico’s en tica’s, zoals de Costa Ricanen zichzelf 

noemen, vertellen graag meer over de plantages en 
het groeiproces. En natuurlijk kun je ananas en koffie 

proeven! Een kookles staat ook op het programma. 
 
Ook Nicaragua heeft prachtige vulkanen waar wij zelfs de 

borrelende lava kunnen zien. In Nicaragua ontdekken we 
de geschiedenis van Isla de Ometepe door een mooie 

eilandtour die begint bij hacienda finca Magdalena waar 
op biologische wijze koffie wordt geteeld. Hierna trekken 
we de natuur in om enkele historische petroglyphen te 

bekijken. Deze uitsnijdingen in steen zijn door pre-
Columbiaanse stammen gemaakt. We vervolgen de weg naar enkele pre-

Columbiaanse beelden in Altagracia. Bij het dorp Sintiope zien we dat dit aan een 
ramp is ontsnapt. Dit dorp werd geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting, maar de 
lavastroom stopte net voor het dorp. 

We brengen een bezoek aan de vrouwen-coöperatie 
Puesta de Sol. De vrouwen bieden toeristische 

attracties aan om zo in hun onderhoud te voorzien. 
Tijdens de lunch kunnen we van gedachten wisselen 

met deze vrouwen en hun families. 
Granada is één van de oudste koloniale steden van 
Zuid-Amerika en biedt een keur aan historisch 

culturele bezienswaardigheden. Tijdens een ritje in 
een paardenkoets bezoeken we het 16e eeuwse San Francisco klooster en 

beklimmen we de klokkentoren van de La Merced-kerk. 
Managua is de hoofdstad van Nicaragua en tevens de grootste stad. Tijdens een 
citytour ontdekken we een authentieke straatmarkt, het oude centrum, en het 

Tiscapa kratermeer. Ook genieten wij van een prijswinnende traditionele lunch. 
Een reis door deze landen is niet compleet zonder de prachtige baai met parelwit 

zandstrand aan de Atlantische oceaan van het kleurrijke stadje San Juan del Sur. 
 
Organisatie: RVAJ in samenwerking met SRC. Prijs: 4.475 euro o.b.v. 

halfpension, incl. 8 lunches, excursies, fooienpot, voorlichting en reünie. Excl. 
brandstoftoeslag, verzekeringen en calamiteitenfonds.  

Toeslag 1pk: 645 euro (beperkt beschikbaar).  
Inlichtingen: Angeline Beukema  Angeline@rvaj.nl,   06 5393 7335. 
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