
Zaterdag 1 februari 2014, 
 Rustig weer, om zeven uur naar de luchthaven, de vlucht vertrekt op het voorgestelde uur, het loopt 
zo vlot dat we drie kwartuur vroeger in New York zijn, wat keuvelen op de luchthaven en dan 
doorvliegen naar Costa Rica. Deze vlucht vertrekt met een lichte vertraging, maar ook hier landen 
we in San José met tijdswinst. 

De douane en emigratie is hier in vergelijking met NY in een habbekrats gepasseerd, en we staan 
buiten in no-time, bij een gezellige temperatuur. 
Daar we niet direct een persoon met een bordje zien om ons te verwelkomen, worden we door 
meerdere personen aangeklampt om ons weg te brengen. Na 20 minuten geduld komt er een dame 
met een bordje waarop onze naam staat.  Ze overhandigt ons alle vouchers, een flesje water en 
brengt ons naar een busje die ons in ongeveer 25 minuten naar ons hotel brengt. 
Daar aangekomen denken we dat we in het verkeerde hotel beland zijn…..We worden aan de 
achterkant afgezet en zoals veel  midden-  en Zuid-Amerikaanse steden is dit wat verkommerd. 
We kijken wat raar maar binnen aan de receptie is alles verzorgd, we checken in en worden naar 
onze kamer gebracht op de vijfde verdieping. Ondanks de vier sterren is de kamer groot, met een 
dubbelbed uit grootmoeders tijd en de kamer ziet er wat uitgeleefd uit. Maar alles werkt en de 
netheid is zoals bekend voor Latijns Amerika. Na deze lange dag gaan we onder de wol. 
 
Zondag 2 februari, 
Het is terug vroeg dag, de 7 uren tijdverschil hebben ook hun invloed. We worden om 6.30u 
opgehaald en kunnen reeds een goed ontbijt nemen om zes uur. Met een bus vertrekken 
we samen met andere mensen van verschillende hotels richting Tortuguero. 
De begeleider is goed bij stem en ratelt in het Engels en Spaans gedurende de volledige trip.  
We stoppen in een aangenaam restaurant in “Guapiles”  waar we een ontbijt aangeboden krijgen. 
De reis gaat na 50 minuten verder naar de plaats tot waar we met de auto’s kunnen komen, hier 
worden de mensen gesorteerd aan de hand van het lodge park wat ze gereserveerd hebben.  
Wij moeten naar “Pachira Lodge” en worden met de andere mensen over de boten verdeeld. 
De boottocht die ongeveer 1:30 duurt, maar aangenaam is, brengt ons naar de lodge. 
Op de steiger worden we verwelkomd met een drankje, met enige uitleg van de plaats worden de 
lodges verdeeld. En na de lunch trekken we naar onze kamer. 
Wij hebben nummer 60, alle lodges zien er hetzelfde uit: een houten paalwoning,  
verdeeld in vier verblijven. De kamer is groot met 2 brede bedden. Maar ook hier hebben ze geen 
kleerkasten en stoelen in de kamer, er is nochtans plaats genoeg, de badkamer voldoet, al is de 
sproeikop niet regelbaar en sproeit hij elke kant op. Er zijn drie ramen maar er zit geen glas in,  
wel muggengaas, en wat buiten gebeurt horen we binnen, en andersom. 
Na een uur kamergewenning worden we al terug op de kade verwacht voor een boottocht naar het 
stadje (zeer kleine bedoening) aan de overkant van het kanaal, dat hier ongeveer 300 meter breed is, 
met een bezoek aan het strand. 
We krijgen vrije tijd om het stadje te verkennen. Na een uur geslenterd te hebben keren we met de 
boot terug naar de lodges, nog even rusten en verfrissen en we gaan dineren. 
Over het eten dat in buffetvorm is, met bediening, is momenteel niet te klagen, we gaan nog even 
aan de ‘river bank’ een digestief drinken en zoeken onze kamer op. 
 
Maandag 3 februari, 
Om vijf uur in de morgen worden we gewekt, zonder ontbijt gaan we de boten in voor een expeditie 
op het water met de bedoeling de verschillende dieren te spotten. Naar mijn persoonlijke mening is 
dit wel een beetje een tegenvaller, daar we niet veel diversiteit (van dieren) konden waarnemen.  
We zijn terug om 8:00 uur, waar het ontbijt lekker is en welkom. 
Om 9:15 dienen we echter al terug aan de steiger te zijn voor een trektocht in het regenwoud. 
Gewapend met rubberen laarzen slenteren we met onze gids Julio langs de soms wat drassige 
paden. Hier en daar is een dier te zien zoals enkele spinnen, kleine slangen, een luiaard, maar vooral 
apen die van de ene boomtop naar de andere slingeren. Het beste is om op dat moment niet onder de 
boom te staan, want bij hun slingeren vallen vaak vruchten van de bomen naar beneden.  



Na anderhalf uur zit de wandeling erop en kunnen we genieten van de rust rond de lodges.  
We wandelen op het “domein” rond en vinden de bar en zwembad aan de andere kant, waar ook 
onze Amerikaanse vrienden genieten van hun biertjes. 
Na een lekkere lunch (deze keer met vis), hebben we een vrije namiddag. Liefhebbers kunnen 
deelnemen aan de canopy, maar zo avontuurlijk zijn we niet. We genieten van onze vrije middag 
aan het zwembad van de lodges naast ons gelegen. Het is er veel rustiger, en rond 16:00h worden 
we verrast door enkele apen die laag in de bomen en op het dak van de bar ons komen plezieren. 
Na wat opgefrist te zijn, gaan we dineren, geen soep vandaag en de keuze is niet groot, dus kleine 
teleurstelling. De avond brengen we verder door in de bar en aan de waterkant, en dan maar naar 
bed. 
 
Dinsdag 4 februari, 
Nog steeds vechten met het plaatselijk uur en dus vroeg wakker, tijd om het verslag bij te werken. 
Ook een minpuntje hier is dat het internet in de lodges te betalen is en aan de receptie is het gratis. 
Men moet zich dus verplaatsen met de computer, wat minder comfortabel is. 
Het ontbijt is zoals altijd verzorgd en goed, alleen eten ze hier reeds van s’ morgens rijst, maar er 
zijn toch wat broodjes.  
Onze dag zal wat chaotisch verlopen, daar we eerst terug de boottocht hebben, en dan de bus naar 
“Guapiles”, waar we in restaurant ‘El Ceibo” een lunch krijgen. Pas om 13:00 uur zullen we contact 
hebben met iemand voor de huurauto. We zijn met 3 koppels die een auto huren bij dezelfde 
verhuurder, dus het in orde brengen van de papieren en de nodige uitleg krijgen, duurt een tijdje. 
Rond 13.55h kunnen we dan eindelijk vertrekken met onze 4x4. Het is een beetje zoeken, en ook 
aan de gps moeten we wennen. De tocht verloopt vrij vlot, maar af en toe is het traag rijden achter 
de vele vrachtwagens. In de buurt van San José is het druk, zoals in elke grote stad, en dat is zeer 
geconcentreerd rijden. Van San José naar Cartago blijft het druk, pas richting “Paraiso” en de baan 
naar “Orosi” is kalmer. Om 16.15h komen we aan bij “Tetey lodge”. We worden zeer vriendelijk 
ontvangen en de kamer is zeker in orde, en ruim, maar in de “middle of no where”. 
Vlug het kleine dorp bezoeken, cafétje gevonden om de dorst te lessen aan democratische prijs, een 
degelijk restaurant gevonden en zien wat het eten brengt. In de vroege avond vertrekken we met de 
auto naar restaurant “El Coto”. We bestellen een fles witte wijn, met gegrilde visfilet, een slaatje en 
frietjes. Tot onze verrassing is onze schotel verzorgd en lekker.  
 
Woensdag 5 februari 
Opnieuw vroeg uit de veren en om 6u ontbijten. Geen ontbijtbuffet, maar men maakt klaar wat we 
vragen: ideaal dus. De “Tetey lodge” is zeker een aanrader, een minpuntje is het lawaai van de 
straat dat men tamelijk goed kan horen. 
Om 6.30h zijn we al vertrokken, met “Quepos” als eindbestemming. Men had ons afgeraden om 
deze weg af te leggen wegens veel te lang en gevaarlijk, het zou meer dan 6 uren rijden zijn langs 
kronkelende wegen met vooral veel vrachtwagens die via “Costa Rica” rijden naar Panama.  
De route (nr 2) is de “Panamerican highway”. Doordat we zeer vroeg vertrokken zijn hebben we 
amper verkeer, enkel het stuk door “Cartago” verloopt iets trager, maar eigenlijk gaat de volledige 
route zeer vlot. Na 4 uren staan we al aan het hotel in “Quepos”: “Condotel Las Cascadas”.  
We zijn te vroeg, want de kamer is nog niet klaar. We trekken dan maar naar de haven en het stadje 
op verkenning. De jachthaven is nieuw, maar het centrum van “Quepos” is niets speciaals, klein, 
oud en heeft niets moois, maar lunchen moet men toch. Rond 13.00h zijn we terug in het hotel: de 
kamer is nog steeds niet klaar, en we krijgen tenslotte en andere kamer dan deze die we geboekt 
hebben. De “Ocean view suite” is veranderd in een “garden view king suite”. De kamer is zeker in 
orde, met een grote badkamer, en een terras, op het gelijkvloers. Daarna trekken we naar het 
nationaal park “Manuel Antonio”, het  is ondertussen al 14h en om 16h moet iedereen al terug het 
park verlaten hebben. We betalen toch maar de 10$ per persoon ingang en maken een wandeling tot 
aan enkele verschillende  stranden, met af en toe een ‘wild animal’, vooral neusberen. Terug in het 
hotel genieten we van een verkwikkende duik in het zwembad, en een fris biertje op ons terras.  
Het zwembad van het hotel is zeer mooi gelegen, een rustige plaats, mooie locatie. Maar dit is zo 
weer verdampt met nog steeds een temperatuur van 34° C. We zullen ons dan maar nog eens 



douchen om op zoek te gaan naar een avondmaal. Dit avondmaal vinden we in de ‘marina’,  
waar we met zicht op de haven genieten van een heerlijke maaltijd. 
 
Donderdag 6 februari 
We zijn opnieuw vroeg wakker, maar het ontbijt begint pas om 7.30h. De dag begint zonder 
internetverbinding, dus terwijl we wachten voor het ontbijt is er niet veel meer te doen dan vogels  
te observeren. Het ontbijt is zoals de rest; ze beginnen er maar aan om vijf voor acht, fruitsap is 
nergens te bespeuren. We vragen spiegeleieren met spek, een variatie van 2 eieren omelet, en spek 
of worstjes met de nodige groentjes. 
Wij krijgen elk één eitje, twee sneetjes Frans brood geroosterd en 2 sneden spek, hard gebakken. 
We kunnen om 8:30 vertrekken en hier is het reeds 31°C. Het eerste deel van de trip loopt min of 
meer langs de kust, we hebben tijd genoeg en houden een ‘gezapige” 70km/h  aan. Onderweg 
stoppen we aan de “Tarcoles rivier”, de aandacht wordt getrokken door de mensen op de brug met 
fototoestellen. Beneden aan de brede rivier liggen op de zandbanken meerder krokodillen te zonnen, 
vandaar. Natuurlijk zijn er ook souvenirshops en drankgelegenheden: de  dorst lessen en het toilet 
bezoeken en terug verder. 
De rit loopt rustig verder tot we de onverharde weg inslaan naar “Monteverde”  
Het is een 18 km lange, schokkende, klimmende weg, men had er ons bang voor gemaakt maar, 
rustig in tweede versnelling, komen we in onze bestemming aan en hier is het maar 26°C.   
Er rijden zelfs taxi’s en bussen over deze slechte weg. Ons hotel “poco a poco” oogt modern en 
mooi. Hier hebben we wel een kamer op de bovenste verdieping, maar ook hier horen wij door het 
enkel glas het verkeer dat op de weg rijdt en in de open trapzaal speelt de wind. We bezoeken het 
zeer kleine stadje Santa Elena, ter verkenning. Terug naar de kamer en wat uitrusten.  
‘s Avonds gaan we naar een visrestaurant “El Marquez”, het eten is zeer lekker, en maken voor het 
eerst kennis dat de prijzen op de kaart zonder taksen en bediening zijn, reken er dus 23% bij. 
  
Vrijdag 7 februari, 
Ons eerste ontbijt in “poco a poco”,  buffetvorm,  maar geen brood. De pannenkoekjes waren ook 
lekker. Bezoek “Parque National de Monteverde”, wij rijden met de wagen ongeveer 13 km naar de 
ingang van het park en kunnen daar gratis parkeren, voor de ingang kunnen we de befaamde vogel 
“Quetzal ”  fotograferen, maar in het park zijn er opnieuw geen of weinig dieren te spotten.  
We hebben een mooi parkoers afgelegd, af en toe een pittig stuk op en neer, met heel veel paden in 
trapvorm. Terug naar het stadje, bij de bakker koeken gekocht en ter plaatse  genuttigd. In het hotel 
maken we gebruik  van de jacuzzi om onze voeten en benen wat te verwennen, we zullen ze in de  
namiddag opnieuw belasten. 
In de namiddag boeken we een trip naar het “Selvatura Park”, waar we de “hanging bridges” zullen 
nemen. We worden met een busje opgehaald aan het hotel en naar het Santa Elena nevelwoud 
gebracht. De toegang bedraagt 30$ per persoon. Het is opnieuw een mooi parkoers, met goed 
onderhouden paden, en 8 hangende bruggen. Deze bruggen overbruggen de kloven zodat men 
eigenlijk (ongeveer) ter hoogte van de boomtoppen loopt. Dit geeft wel speciale zichten, zeker de 
moeite waard om te doen. Maar ook hier doen de dieren ‘hun winterslaap’, en 30$ voor drie 
kilometer is zeker geen habbekrats. 
Met de natte vinger hebben we voor ’s avonds een restaurant uitgekozen: “Don Luis” en terug 
aangenaam verrast van de kwaliteit en de prijs. 
 
Zaterdag 8 februari 
Na ons ontbijt verlaten we “Monteverde” op weg naar de hoofdstad, aangezien er maar één weg is 
naar “Monteverde” van uit het zuiden moeten we de onverharde weg terug. Na een uurtje rijden we 
terug op normale wegen. Onderweg stoppen we in “San Ramon”, in de hoop een terrasje te vinden 
om iets te drinken, maar dat wordt zeer moeilijk. Uiteindelijk vinden we een biertje in een ‘lokaal 
restaurant’ in de overdekte markt. Het voordeel is dat het er goedkoop is. We zetten onze rit verder 
naar “San José”. Tot onze verbazing verloopt de rit naar het centrum zeer vlot, de GPS begeleidt 
ons zeer goed. Ons hotel “Balmoral” ligt vlak aan de Avenida central, een verkeersvrije straat, dus 
zeer centraal. We kunnen gemakkelijk binnenrijden in de parkeergarage en de auto er achterlaten. 



We hebben nog de namiddag en avond om San José te verkennen. Helaas zijn de steden in  
Costa Rica niet zoals in andere landen. Men verwacht enkele historische gebouwen en aangename 
centrale pleinen, maar dit is een teleurstelling. Er is eigenlijk niets moois, de straten lopen zwart van 
het volk, het is een mierennest, en de straten rond het centrum waar verkeer door kan, zijn uitermate 
druk. We zijn eigenlijk heel tevreden dat we niet langer in San José verblijven. We kijken reeds uit 
naar een restaurant voor de avond, maar zelfs dat is nauwelijks te vinden. In onze reisgids staan 
enkele restaurants vermeld. “El esquina de Buenos Aires” staat goed aangeschreven en is slechts 
enkele blokken van ons hotel gelegen. We gaan er heen om een kijkje te nemen, en reserveren een 
tafel voor de avond, wat noodzakelijk is. ‘s Avonds zit de zaak bomvol  maar het eten smaakt 
voortreffelijk en betaalbaar. 
 
Zondag 9 februari, 
In tegenstelling tot ons eerste verblijf in het “Balmoral hotel” hebben we nu een vernieuwde mooie 
kamer op de tweede verdieping kamer 230, maar we moeten het water van de douche een kwartier 
laten lopen voor het lauw – warm begint te worden, Wifi ontvangst  is er bijna niet.  
Onder onze kamer is er mogelijks een koele berging, daar iedere vijf minuten een zwaar gebrom 
door onze kamer ruist voor ongeveer drie minuten, terug vijf minuten stil, en terug lawaai.  
Dit verzekert ons van geen goede nachtrust, zelfs na overleg met de receptie wordt er niet aan 
verholpen. Na een lauwe douche gaan we eten in het Argentijnse restaurant Het eten was terug 
uitstekkend en betaalbaar. Nog een slaapmutsje en proberen te slapen. We zouden opgehaald 
worden om 5:00 maar om vier uur laat ik de douche reeds lopen en een kwartier later staan ze  
reeds ons op te wachten. Na overleg komen ze terug om 4:45. Op de luchthaven loopt alles vlot.  
We moeten nog eerst de 29$ per persoon tax betalen voor we het land kunnen verlaten. 
Tussenstop in NY, hier hebben we zes uren tijd, dus douane en emigratie passeren, terug inchecken 
en ja om 15:30 kunnen we gaan eten, op de luchthaven is alles duur maar het eten valt mee, drie 
biertjes kosten echter 29$. Om 19:40 kunnen we inschepen, maar drie uur later zitten we in het 
vliegtuig maar op de grond, de sneeuw houdt ons vast. Tenslotte kunnen we met drie uur vertraging 
vertrekken. Toch landen we maar met één uur vertraging in het frisse België, maar we zijn veilig 
thuis. 
 
Algemeen 
Wij hebben meer “wild life” gezien buiten of aan de rand van de bezochte parken, misschien 
hadden we een gids moeten nemen? Maar naar mijn gevoel is dit een beetje overroepen. 
Wat het wegennet betreft: dit is zeer goed met de kleine uitzondering van de weg naar 
“Monteverde”, dus selfdrive is aan te raden, het voordeel van een 4x4 is alleen dat hij wat hoger van 
de grond staat, de 4X4 moest nooit ingeschakeld worden.  
Neem minimum een hotel met vier sterren. Daar wij in het zelfde hotel die we 2 maal bezochten, in 
een andere kamer reeds verrast waren. Wij hebben ons nooit bedreigd of onveilig gevoeld. 
Zonnekloppers gaan best naar de streek “Manuel Antonio” in het zuiden. 
 


