Costa Rica
fly drive

14 dagen v.a.

2.298,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
vluchten KLM
ruimbagage
9 dagen 4x4 met airco en gps
diverse (boot)transfers
kleinschalige middenklasselodges
12x ontbijt, 3x lunch en 2x diner
diverse excursies met gids
entreegelden Tirimbina en
Monteverde
routekaart
assistentie van een lokale
vertegenwoordiger
inclusief 100% CO₂-compensatie
* overige entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Tortuguero National Park
laaglandregenwoud van Sarapiquí
Arenal Volcán National Park
Tirimbina-reservaat
La Fortuna en Playa Carrillo
‘hanging bridges’ Monteverde

Exclusief
• overige maaltijden • overig vervoer •
vertrekbelasting • entreegelden
nationale parken • fooien • kofferservice • optionele excursies

Extra opties
• upgrade accommodaties • upgrade
huurauto • verlenging

Parelwitte palmstranden en paradijselijke natuurparken
Geen enkel land is zo natuurrijk als Costa Rica! Dit is het land van vulkanen,
dampende nevelwouden, tropische regenwouden, mangroves, parelwitte
palmenstranden en koraalriffen. In de paradijselijke natuurparken vindt u
kleurrijke vogels, bontgekleurde kikkers, luiaards, neusberen, verschillende
schildpadden en krokodillen, maar ook heel bijzondere diersoorten als de
kroonbasilisk en de zeldzame quetzal. Kortom: Costa Rica is een ‘must see’
voor natuurliefhebbers!
Op de glooiende heuvels van Sarapiquí liggen weelderige ananasvelden en
de koffieplantages vindt u in de ‘dampende’ bergen van Monteverde. De
vriendelijke tico’s en tica’s, zoals de Costa Ricanen zich zelf noemen, vertellen u
graag meer over de plantages en het groeiproces. En natuurlijk kunt u ananas
en koffie proeven! Het prachtige landschap leent zich ook uitstekend voor
wandelen, paardrijden, raften en canopy-tochten door de boomtoppen van de
jungle. Het schitterende en afgelegen nationale park Tortuguero staat bekend
om de schildpadden die hier aan land eieren komen leggen.
Tijdens deze fly drive ontdekt u volop de natuurlijke pracht van Costa Rica in
korte tijd! De eerst dagen verblijft u in Tortuguero. Vanuit de prachtig gelegen
lodge verkent u de omgeving. In de bijbehorende tuinen kunt u genieten van
schitterende bloemen en planten. Vergeet niet de bomen in de gaten te houden:
brulapen en toekans zijn graag geziene gasten! Costa Rica is erg geschikt om
met een huurauto te ontdekken. De afstanden die u af moet leggen tijdens deze
fly drive zijn klein. Met een routebeschrijving verkent u met uw 4-wheel drive dit
prachtige land, langs een schitterende route die we voor u uitgestippeld hebben.
Ontdek Costa Rica comfortabel én op uw eigen manier!

De reis in het kort
dag 1 Vlucht Amsterdam – San José
dag 2 San José – Tortuguero
dag 3 Overweldigende natuur in
Tortuguero
dag 4 Tortuguero – Guapiles – Puerto
Viejo de Sarapiquí
dag 5 Naar het Tirimbina-reservaat
dag 6 Naar de Arenal-vulkaan
dag 7 Vulkanische activiteit in Arenal

dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12
dag 13
dag 14

Arenal – Monteverde
Nevelwoud van Monteverde
Monteverde – Carrillo
Tropisch Playa Carrillo
Playa Carrillo – San José
Vlucht San José – Amsterdam
Aankomst Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

