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Reisprogramma:            Costa Rica 

Datum  29 november 2019 – 15 december 2019  

Gids  Jorn Van Den Bogaert – www.natuurreizen.be  

 
Tijdens deze reis bezoeken we Costa Rica - in Midden-Amerika op het noordelijk halfrond 

tussen Nicaragua en Panama - en ook wel eens ‘het land van de eeuwige lente’ genoemd 

om de prachtige natuur. Costa Rica heeft een enorme biologische biodiversiteit met 

hooggebergte, regenwouden, wetlands en tropische laaglanden.  

Het kustgebied is het hele jaar door een grote bloemenpracht en in het binnenland is de 

verscheidenheid aan landschappen, flora en fauna zo groot dat dertig procent van Costa 

Rica is gereserveerd als natuurpark. Tijdens deze reis verkennen we verschillende van de 

prachtigste Nationale Parken en verblijven we ook telkens twee nachten in het Tortuguero 

National Park en het Corcovado National Park. Deze twee Nationale Parken zijn enkel per 

boot bereikbaar.   

In Costa Rica vinden we een enorm aantal vogelsoorten. Er komen er meer dan 900 voor, 

gaande van de kleine kolibries tot de prachtige Quetzal en de gekleurde geelvleugelara’s.  

Vele lodges zijn ook uitgerust met nectarfeeders waar we deze kolibries kunnen observeren.  

Ook gaan we op zoek naar de lokale zoogdiersoorten, waaronder apen, luiaards,  

gordeldieren en de zeldzame Bairds Tapir ! 

Verder heb je hier ook een mooie herpetofauna, gaande van krokodillen en leguanen, tot 

slangen en de kleurrijke pijlgifkikkertjes, alsook de Roodoogboomkikker. 

Kortom, een prachtige reis met een enorme verscheidenheid aan natuur… voor elk wat wils. 

De route : 

 

1. Hotel Don Carlos 

2. Tapirus Lodge 

3. Evergreen Lodge 

4. La Selva biologisch station 

5. Catarata Ecolodge 

6. Palo Verde biologisch station 

7. Hotel Villa Lapas 

8. Parque Nacional Corcovado 

9. Hotel Savegre 

 

http://www.natuurreizen.be/
http://www.natuurreizen.be/
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Dagprogramma : 
 
Dag 1:  Vrijdag 29 november 2019   
 

 We vliegen vandaag van Brussel naar Costa Rica.  

 Vermoedelijk komen we toe rond 20.45 uur. Tijdens onze 
wintertijd is het in Costa Rica 7 uur vroeger. We komen dus 
dezelfde dag nog aan.  

 Overnachting in Hotel Don Carlos:   
https://www.doncarloshotel.com/  

          Bruine Pelikaan 

Dag 2:  Zaterdag 30 november   San José - Tapirus Lodge 

 

 Via de uitgestrekte wildernis van het Parque Braulio Carillo kom je in Tapirus Lodge  
gelegen te midden van het regenwoud met toegang tot verschillende mooie wandelpaden.  

 In het gezelschap van een ervaren lokale natuurgids ga je op 
verkenning uit en kan je kennis maken met de enorme 
biodiversiteit eigen aan het tropisch regenwoud. We maken hier 
kans op unieke vogelsoorten zoals  Yellow-eared Tocuanet, 
Lattice-tailed Trogon, White-crowned Manakin en met wat 
geluk ook zoogdieren zoals neusbeertjes, brulapen en zelfs de 
met uitsterven bedreigde Baird’s Tapir.   

 Overnachting in Tapirus Lodge:  https://www.tapiruslodge.com/   Baird’s Tapir 
 

Dag 3:  Zondag 1 december   Tapirus Lodge – Tortuguero 

 

 We worden aan Tapirus lodge opgehaald rond 7.45 u door de bus die richting Tortuguero 
National park gaat.  

 Langzaam dalen we verder af naar de vochtige Caraïbische laaglanden. Het laatste stukje 
naar onze volgende bestemming leggen we af met de boot, een idyllische tocht steeds 
dieper het regenwoud in van het uitgestrekte Parque Nacional Tortuguero. 

 De komende dagen verblijven we in een mooie jungle lodge met zwembad omgeven door 
tropische tuinen en aan de rand van het regenwoud. Groepjes capucijnapen struinen vaak 
rond op het terrein van de lodge en ook kleurrijke vogels kan men verwachten van zodra 
je je kamer uitloopt zoals Montezuma Oropendola’s, Collared Aracari’s, mogelijk zelfs 
Great Green Macaws en de zeldzame Purple-throated Fruitcrow.  

 Overnachting in Evergreen Lodge:  https://www.evergreentortuguero.com  
 

          
 Tortuguero      Tortuguero 

http://www.natuurreizen.be/
https://www.doncarloshotel.com/
https://www.tapiruslodge.com/
https://www.evergreentortuguero.com/
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Dag 4:  Maandag 2 december    Tortuguero 

 

 Vandaag maken we 2 bootexcursies door het Parque Nacional 
Tortuguero; een erg relaxte manier om te genieten van de 
overweldigende natuurpracht die men hier kan verwachten: tot 
3 soorten apen, 2 soorten luiaards, brilkaaimannen, groene 
leguanen en een uitgebreid gamma van kleurrijke vogels in alle 
maten en gewichten  
(van kolibries tot de forse Black Hawk-eagle)  

 Het is mogelijk om hier voor 25 dollar per persoon ter plekke 
optioneel een nachtexcursie te boeken.  

 Overnachting in Evergreen lodge:  
https://www.evergreentortuguero.com  
 

     
 Brilkaaiman      Tortuguero NP 
 
 

Dag 5:  Dinsdag 3 december   Tortuguero - Cope - La Selva Research Station  

 

 Met de boot keren we terug naar de bewoonde wereld. Op weg naar het La Selva 
biologisch station stoppen we bij Cope in Guapiles.  

 Cope is een erg getalenteerde natuur illustrator, maar ook een gepassioneerde 
natuurliefhebber. Zijn kleine tuintje is prachtig ingericht met vruchtenfeeders en 
suikerfeeders waar verschillende tanagersoorten en kolibries zich van slechts een 3-tal 
meter laten bewonderen. Fotografen zullen hier zeker uitgebreid aan bod komen. Ook heel 
wat kikkertjes en reptielen die over het algemeen moeilijk te zien zijn weet Cope te vinden 
zoals oa. Glass Frogs en Casqued Iguana.    
    

 Proboscis bat - langneusvleermuis     Proboscis bat 
 

http://www.natuurreizen.be/
https://www.evergreentortuguero.com/
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 Vervolgens zal Cope ons ook meenemen naar een stukje nabijgelegen regenwoud op zoek 
naar uilen, met mogelijkheid voor Great Potoo, Crested Owl en Spectacled Owl.  

 Hiervoor ontmoeten we ook Pieter Westra die ons tot 9 december zal begeleiden.  

 Overnachting in La Selva biologisch station:  https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-
research-station/  

 

Dag 6:  Woensdag 4 december   La Selva Biologisch station 

 Het La Selva biologisch station is één van de meest gerenommeerde tropische 
onderzoeksstations van de hele wereld. Onderzoekers van over de hele wereld komen 
zich hier verdiepen in de tropische ecologie.  

 Via een uitgebreid netwerk van goed onderhouden paadjes krijgen we hier toegang tot een 
prachtig stuk maagdelijk regenwoud. Opnieuw word je hier overrompeld door de natuur en 
is het vaak moeilijk bij te houden welke vogelsoorten zich allemaal aanbieden: Rufous 
Motmot, Keel-billed Toucan, White-collared Manakin, Rufous-tailed Jacamar, Slaty-tailed 
Trogon en de zeldzame Snowy Cotinga zijn enkele van de smaakmakers. 

 ’s Avonds word je vergezeld van een lokale 
natuurgids voor een nachtexcursie. We gaan op 
zoek naar grote sprinkhanen met extreem lange 
tentakels, en andere bizarre insecten, de erg 
kleurrijke Rood-oog Makikikker en met wat geluk 
kunnen we hier een gordeldier     zien, een buidelrat  
of een ander nachtactief zoogdier.          

 Overnachting in La Selva biologisch station:   

https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-
research-station/                 

        Roodoogboomkikker 
 

 
Dag 7:  Donderdag 5 december  La Selva biologisch station - Arenal vulkaan -  

     hangbruggenwandeling  

 We trekken verder noordwaarts richting Arenal 
vulkaan.  
Dit is een bijna geometrisch perfecte kegel die 
prachtig afsteekt tegen het smaragdgroene 
regenwoud eromheen.  

 In de namiddag maken we een unieke 
regenwoudwandeling gedeeltelijk door de 
toppen van de bomen via enorme 
suspensiebruggen. Op die manier hebben we 
een prachtig panoramisch zicht op het dak van 
het bos en kunnen we de fauna en flora van de 
bovenste etages van het regenwoud wat meer 
verkennen. 

 Overnachting in Catarata Ecolodge:  

https://www.cataratalodge.com/  
 

 

 

 

 

http://www.natuurreizen.be/
https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/la-selva-research-station/
https://www.cataratalodge.com/
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Dag 8:  Vrijdag 6 december  Arenal vulkaan - Palo Verde biologisch station 

 We steken vandaag de continentale scheidingslijn over, verlaten de vochtige Caraïbische 
laaglanden en dalen vervolgens helemaal af naar de laaglanden van Guanacaste, een 
ecologisch volledig nieuwe wereld van droge savannes, uitgestrekte weilanden en stukjes 
tropisch droog bos.  

 We verblijven de komende dagen in het hart van het Parque Nacional Palo Verde, dat één 
van de grootste stukken tropisch droog bos beschermt in Centraal Amerika en ook van erg 
groot belang voor overwinterende en doortrekkende watervogels omwille van zijn enorme 
moerasgebied aan de rand van de Tempisque rivier.  

 Ook hier verblijven we in een biologisch station onder de onderzoekers.  

 Overnachting in Palo Verde biologisch station:  https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-
verde-research-station/  

 

Dag 9:  Zaterdag 7 december   extra dag in Palo Verde   

 We hebben de hele dag om dit spectaculaire natuurgebied te verkennen.  

 Aan de wetland kunnen we grote concentratie aan watervogels verwachten met 
verschillende reigersoorten, Rode lepelaars, Witte Ibissen, Jacana’s en met wat geluk ook 
de zeldzame Jabiru ooievaar. Maar ook roofvogels zoals de Slakkenwouw en Crested 
Caracara, Osprey en Perregrine Falcon zijn hier zeker te verwachten. Ook zullen we 
kunnen kennis maken met de kleurrijke avifauna van het tropisch droog bos zoals 
Turqoise-browed Motmot, Black-headed Trogon, White-throated Magpie-jay, Yellow-
naped Parrot.  

 En omdat dit nationaal park maar zelden wordt 
bezocht door toeristen, is dit ook een erg goede 
plek voor de observatie van zoogdieren met kans 
op brulapen, witgathertjes, pecarries,... 

 Overnachting in Palo Verde biologisch station:  

https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-
research-station/  

 

       

       

        Bananenkever 

Dag 10:  Zondag 8 december   Palo Verde - Parque Nacional Carara 

 We trekken verder zuidwaards tot aan het Parque Nacional Carara.  

 Hier komen we in het overgangsgebied terecht tussen het tropische droog bos van het 
noordwesten en het tropische regenwoud van het zuidoosten. Invloeden van beide 
gebieden zorgen voor een interessante soortenmix.  

 We verblijven in een mooi hotel omgeven door een grote tuin waar een rustig beekje langs 
kabbelt aan de rand van het regenwoud, het ideale habitat voor de bijzondere Royal 
Flycatcher. ’s Avonds is vaak de Spectacled Owl te horen en te zien. 

 Overnachting in Hotel Villa Lapas:   https://villalapas.com/  

   
 
 
 
 
  
 

Greenheron   

http://www.natuurreizen.be/
https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
https://tropicalstudies.org/portfolio/palo-verde-research-station/
https://villalapas.com/
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Dag 11:  Maandag 9 december  Carara Park en Tarcoles Rivier 

 ’s Morgens trekken we op pad 
in het Parque Nacional Carara. 
Het regenwoud aan de 
Pacifische kant ziet er weer 
heel anders uit dan aan de 
Caraïbische kant. We gaan op 
zoek naar enkele endemische 
vogelsoorten zoals de kleurrijke 
Orange-collared Manakin en 
Baird’s Trogon en ook de mooie 
White-whiskered Puffbird en 
Black-throated Trogon zijn hier 
mogelijk. Ook kijken we uit naar 
de Zwarte leguanen en de 
Central American Agouti.   
                  Iguana 
 

 In de namiddag maken we een privébootexcursie op de Tarcoles rivier. Hier zijn de 
Amerikaanse Krokodillen, soms wel 5 meter lang, vrij algemeen (we blijven steeds op 
veilige afstand). We varen de mangroves op, waar enkele typische mangrove-specialisten 
zich schuilhouden. Voorbeelden zijn de piepkleine American Pygmee Kingfisher en de 
enkel in Costa Rica voorkomende Mangrove Hummingbird. Ook Crab-eating Racoon wordt 
regelmatig gezien in de mangroves. 

 Extra nacht in Hotel Villa Lapas:   https://villalapas.com/  
 

 

 

Dag 12:  Dinsdag 10 december Corcovado National Park 

 

http://www.natuurreizen.be/
https://villalapas.com/
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 We trekken nog verder naar het zuiden en volgen een hele de tijd de grillige kustlijn van 
de Stille Oceaan. Onderweg laten de Bruine Pelikanen en fregatvogels zich regelmatig 
zien.  

 In Sierpe stappen we over op een boot en varen we langs de uitgestrekte Sierpe 
mangroves de volle zee op.  

 We volgen een hele tijd de spectaculaire maagdelijke kustlijn van het Osa schiereiland om 
uiteindelijk in het hart van het Parque Nacional  Corcovado uit te komen waar we de 
komende dagen verblijven in eenvoudige kamers in het Sirena ranger station.  

 Parque Nacional Corcovado is één van de biologisch meest intense gebieden op aarde en 
beschermt één van de grootste stukken laagland regenwoud van Centraal Amerika. Door 
de moeilijke toegankelijkheid is het een erg intact ecosysteem met grote predatoren die 
aan de top van de voedselpiramide staan zoals Jaguar en Puma. (Ook al blijft de kans op 
het spotten van deze katachtigen erg klein).  

 We verblijven de volgende 2 nachten temidden van dit unieke gebied. Dit is enkel per boot 
toegankelijk.  

 In Corcovado Nationaal Park (Sirena station) is de accommodatie meer basic en kan er 
geen single kamer worden aangeboden (stapelbedden en gedeeld sanitair). De kwaliteit 
van de kamers en badkamer is hier laag. Er zijn echter geen alternatieven beschikbaar.  

 We slapen hier aan het Ranger station temidden van het Nationaal Park Corcovado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Luiaard    

Dag 13:  Woensdag 11 december  Corcovado Nationaal Park 

 Samen met een lokale gids hebben we de hele dag om de regenwoudpaden te verkennen 
rond het Sirena Ranger station.  

 In Parque Nacional Corcovado wordt regelmatig de zeldzame Baird’s Tapir gespot en het 
is het enige nationaal park in Costa Rica waar men alle 4 apensoorten van het land kan 
aantreffen inclusief de met uitsterven bedreigde Gele Doodshoofdaapjes. Daarnaast kan 
men hier zeer veel vogelsoorten verwachten met bijzondere soorten als Fiery-billed 
Aracari, Great Currasow, Collared Forest Falcon, Great Tinamou, Scarlet Macaw,...  

 Overnachting terug in Sirena Ranger station 
 

        

http://www.natuurreizen.be/


 

 
Copyright programma en foto’s: Jorn Van Den Bogaert        www.natuurreizen.be                 8 

 

   

 Bruine Gent      Zwart-witte Bosuil 

     

Dag 14:  Donderdag 12 december  San Gerardo de Dota 
 

 Met de boot keren we terug naar Sierpe en vervolgens trekken we 
het Talamanca hooggebergte in en passeren we de hoogste pass 
van de Inter-Amerikaanse snelweg in Centraal Amerika rond 3200 
m.  

 De laatste nachten verblijven we in een mooi hotel op 2200 m 
hoogte aan de rand van het nevelwoud.  

 In de tuin van het hotel hangen suikerfeeders waar een 5-tal 
kolibries op afkomen en tot op 1 meter benaderd kunnen worden.  

 Dit is een van de beste gebieden om de zeldzame Quetzal te zien. 

 
             Quetzal 

 

Dag 15:  Vrijdag 13 december  San Gerardo de Dota 
 

 Samen met een lokale vogelgids gaan we op zoek naar de unieke 
avifauna van het nevelwoud.  

 Onze gids zal erg nuttig zijn voor het spotten van de Resplendent 
Quetzal, een soort die bij velen erg hoog op het verlanglijstje staat. 
Andere mooie soorten die we hier kunnen aantreffen zijn oa. Long-
tailed Silky Flycatcher, Spangle-cheeked Tanager, Blue-throated 
Toucanet, Collared Trogon, Spotted Woodquail,...  

 Overnachting in Hotel Savegre    http://www.savegre.com/  
 

 

 

Dag 16:  Zaterdag 14 december  San Gerardo de Dota – vlieghaven 
 

 We dalen af naar de Central Vallei en via Cartago, mooi gelegen aan de voet van de Irazu 
vulkaan en San José - Costa Rica’s hoofdstad - komen we opnieuw aan de vlieghaven. 

 We rijden naar de luchthaven en leveren de minibus in. Gezien het in Belgie 7 uur later is 
komen we pas zondag 15 december in België toe.  

 

 

http://www.natuurreizen.be/
http://www.savegre.com/


 

 
Copyright programma en foto’s: Jorn Van Den Bogaert        www.natuurreizen.be                 9 

Kostprijs   INBEGREPEN         

Wat is inbegrepen ? 

 Accommodaties in 2-persoonskamer (overal privé-sanitair behalve in Sirena Ranger 
Station: gedeeld sanitair) 

 Alle maaltijden behalve op dag van aankomst. Bij dag van vertrek is er enkel ontbijt. 

 Privé-transport op 29/11 (Toyota Hiace) en bus en boottransport naar Tortuguero  

 Alle transporten per minibus + brandstof de hele reis en de boottransporten naar 
Tortuguero en naar Corcovado 

 Minibus vanaf 3/12 tem 14/12 (voordien zijn we in Tortuguero waar we geen transport 
nodig hebben) 

 Alle excursies in het programma beschreven. Niet inbegrepen is optionele avondexcursie 
in Tortuguero. 

 Pieter Westra als lokale begeleider vanaf dag 5/12 t.e.m. 09/12                       
zie : https://www.aratinga-tours.com/nederlands/   

 Jorn Van Den Bogaert als begeleider van www.natuurreizen.be  de gehele reis. 

 Entreegelden 

 

Bijkomende kosten     NIET INBEGREPEN 

 Internationale vlucht 

 Maaltijden op dag van aankomst en vertrek (ontbijt op dag van vertrek wel inbegrepen) 

 Fooien 

 Eventueel een vrij te boeken avondexcursie in Tortuguero Nationaal Park van 25 dollar. 

 Eigen uitgaven aan drank, souvenirs, etc,… 

 

De prijs per persoon 

Aantal 

deelnemers 

Prijs per persoon 

in € * OPMERKING 

6 2999 
 

Bij groepen tot 8 personen is de chauffeur 

tevens de reisleider Jorn Van Den Bogaert. 7 2890 

8 2725 

9 * 
2690 

 

*  Bij groepen vanaf 9 personen zal het 

vervoer gebeuren met een grotere bus van 

15-20 personen waarbij waarschijnlijk een 

extra chauffeur aanwezig is. Hierdoor blijven 

de prijzen hetzelfde bij 9 of 10 deelnemers. 

10 * 2690 

 

Supplement één-persoonskamer: + € 300. ** 

 ** OPMERKING:   

In Corcovado Nationaal Park (Sirena station) is de accommodatie meer basic en kan er geen 

single kamer worden aangeboden. De kwaliteit van de kamers en badkamer is hier laag. Er 

zijn echter geen alternatieven beschikbaar. We slapen hier aan het Ranger station temidden 

van het Nationaal Park Corcovado. 

 

http://www.natuurreizen.be/
https://www.aratinga-tours.com/nederlands/
http://www.natuurreizen.be/
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AANDACHT: PRIJZEN! 

OPMERKING: De prijzen zijn gebaseerd op de dollarkoers van april 2019 waarbij 1 dollar = 

0.885 euro en dus 1 euro gelijk is aan 1,129 dollar. Indien de dollarkoers wijzigt, kunnen er 

toeslagen gevraagd worden voor de reis !! 

OPMERKING: De prijzen zijn gebaseerd op basis van de hotels in het programma die in 

april 2019 nog beschikbaar zijn. Indien er door late boekingen andere hotels dienen geboekt 

te worden die duurder zijn, kunnen deze kosten doorgerekend worden.  

U kan dit vermijden door tijdig te boeken, zodat de hotels reeds definitief kunnen vastgelegd 

worden. 
 

 

Voor inschrijvingen en info: 

Jorn Van Den Bogaert       Gsm: ++32 (0)496 45 80 85    

E-mail: jornvdb@hotmail.com         

http://www.natuurreizen.be     

Volg ons via facebook: https://www.facebook.com/Natuurreizen  

 

 

 

http://www.natuurreizen.be/
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