
Costa Rica 2014 
Schema 

 

Dag  Dag  Datum  Routeschema  Dagprogramma  km Overnachtingsplaats  
1 Do 24-apr Vliegen Vertrek 13:05, aankomst 19:37 

Opgehaald van vliegveld 

10 Dos Palmas Country Inn 

(2 nachten) 

2 Vr 25-apr Relaxdag Auto wordt gebracht. 

‘s Middags naar Paos vulkaan 

 

3 Za 26-apr Rijden naar San 

Gerardo de Dota 

De bergen in naar Amistad NP 120 San Gerardo de Dota : Dantica 

lodge (2 nachten) 

4 Zo 27-apr San Gerardo de Dota Op zoek naar de quetzal (tour)  

5 Ma 28-apr Rijden naar Osa Door de bergen naar zuidkust 115 Osa: Rio Tico lodge 

(3 nachten) 

 
6 Di 29-apr Osa Optie: Tour naar Corcovado (?)  

7 Wo 30-apr Osa Optie: Jungle wandeling  

8 Do 1-mei Rijden naar Carara Via de kust naar het noorden. 

Lunch in Manuel Antonio 

165 Villa Lapas Carara/Tarcoles 

(optioneel) 

9 Vr 2-mei Rijden naar Saripiqui Rijden naar gebied ten noorden 

van San José 

170 Heliconia Island (Saripiqui) 

(3 nachten) 

10 Za 3-mei Saripiqui Optie: “Frog heaven”  

11 Zo 4-mei Saripiqui Optie: boottocht 

Optie: Tirimbina Biological reserv 

 

12 Ma 5-mei Rijden naar 

Atlantische kust 

Einddoel is een mooie lodge aan 

de noordgrens met Panama 

200 Tree house lodge (Manzanillo) 

(3 nachten) 

13 Di 6-mei Manzanillo Optie1: Lederschildpadden 

Optie2: Dolfijnen en walvissen 

 

14 Wo 7-mei Manzanillo Optie: Met gids wandeling park.  

15 Do 8-mei Terug naar San José Lange rit terug naar San José 250 Dos Palmas Country Inn (3) 

16 Vr 9-mei Vliegen Vertrek San José: 8:26 

Stopover van 8:26 in Panama city: 

Bezoek Panama kanaal 

Vertrek Panama: 19:05 

   

17 Za 10-mei Aankomst 

Amsterdam 

Aankomst Amsterdam: 12:30    

 

 

De Vluchten 

HEEN-reis Amsterdam - San Jose  

Datum Route Vertrek Aankomst Vluchtduur  Vluchtgegevens 

Do 25/04 Amsterdam - Panama 13:05 16:55 10:50 

Overstap: 2:19  

KL 0757 - KLM 

Di 12/07 Panama - San Jose  19:14 19:37 1:23 

Totaal: 14:32 

CM 0192 - Copa Airlines 

TERUG-reis Amsterdam - San Jose  

Datum Route Vertrek Aankomst Vluchtduur  Vluchtgegevens 

Vr 09/05 San Jose - Panama  08:26 10:44  1:18 

Overstap 8:21  

CM 0193 - Copa Airlines  

Vr 09/05 San Jose - Amsterdam  19:05 12:30 (Za)  10:43 

Totaal: 20:04 

KL 0758 - KLM 

 

  



De Route 

 

Van Naar Km Tijd 

A/G La Garita, Alajuela B San Gerardo de Dota 120 2:15 

B San Gerardo de Dota C Ojochal 114 2:30 

C Ojochal D Tarcoles (Carare) 164 2:15 

D Tarcoles (Carare) E Saripique 167 2:30 

E Sarapiqui F Talamanca 200 3:00 

F Talamanca G La Garita (San José) 250 3:45 

 

Attracties 

Top 16 attracties Heredia 1. La Paz Watervallen tuin 

   Soort ‘dierentuin’, Lastige, maar erg mooie wandelingen, 5 watervallen, veel vlinders.  

   Vlak bij Heredia (ons 1e hotel) $35,- pp 

2. Poas vulkaan 

3. San Isidro: Sibu Chocolate) - Chocoldadefabriek 

6. Tirimbina : Tirimbina Bilogical reserve (vlak bij La Selva) 

Top 12 attracties Sarapiqui  1. Costa Rica Nature Pavilliion : Uitkijkpunt om vogels te spotten. Absolute must.  

 2. Frogs Heaven  : Absolute must voor mooie kikkerfoto's 

San Isidro (nabij Heredia)  1. Toucan rescue ranch : Rehabilitatie dieren, oa. Sloth, kinkajou, vogels 

 



San José (Heredia) : Dos Palmas Country Inn 
Do 24 april t/m vr 25 april (2 nachten) 

Welkom bij Dos Palmas Country Inn! 

Dankzij de steun van onze gasten hebben wij onze tweede locatie in La Garita kunnen openen. Het  kleinschalige hotel 
is gelegen in een rustige omgeving midden in de natuur, 12 minuten van het vliegveld. In La Garita heerst één van de 
beste klimaten ter wereld. Het hotel heeft 11 kamers, een zwembad, een rancho, een basketbal/volleybalveld, een grote 
parkeerplaats en een mooie natuurlijke tuin. Door de verscheidenheid aan modern ingerichte en gezellige kamers, kunt 
u een keuze maken die aansluit op uw wensen en past binnen uw budget. 

Mijn naam is Peter Hoffmans uit Nederland, mijn vrouw Flor komt uit Costa Rica en onze dochter heet Esley. Nadat ik 
vele jaren lang Costa Rica had bezocht en verliefd was geworden op het land sinds de eerste keer dat ik er kwam, 
besloten wij hier een nieuw leven te beginnen. Een paar jaar geleden begonnen wij met “Dos Palmas”, een klein, 
gezellig familiehotel, waar we veel leuke mensen ontmoet hebben. Nu hebben we onze tweede locatie geopend in La 
Garita, een klein rustig plaatsje, ook dicht bij het vliegveld gelegen. Ons doel is het u op alle mogelijke manieren van 
dienst te zijn gedurende uw verblijf in Costa Rica. 
Kom en geniet van onze vriendelijke gastvrijheid het gehele jaar door! 

Dos Palmas Country Inn 

E-mailadres: info@dospalmascr.com 
Website: www.dospalmascr.com 
Telefoon: (+506) 2487 8470 / Mobiel 8838 2052 

Faciliteiten 

Nationaal Park Braulio Carrillo, La Paz Waterfall Gardens, Vulkaan Poas, Vulkaan Barva, Vlindertuin, paardrijden, het 
souvenirdorp Sarchi, Grecia, Zoo Ave, meerdere koffietours, raften in verschillende categorieën en rivieren, alleen voor 
de dapperen: bungee jumpen. Deze tours kunt u per eigen auto doen, maar wij verzorgen ook georganiseerde tours. 
Voor deze tours maken wij gebruik van onze chauffeur Alex. Hij is flexibel, kent heel veel van Costa Rica en spreekt 
uitstekend Engels. 

 

 

 

mailto:info@dospalmascr.com
http://www.dospalmascr.com/


 

  



 

Accomodatie 

Een oud Costaricaans huis, helemaal gerenoveerd, maar nog steeds in de traditionlele stijl, gecombineerd met modern comfort. Het 

huis heeft 4 kamers, een prachtig terras en een hal. 

   

   

Van de internationale luchthaven Juan Santamaria volgt u de panamerican highway tot de volgende afslag “Alajuela – Atenas”. Bij 

het stopteken bij deze afslag gaat u linksaf over het viaduct over de snelweg, u volgt deze weg naar Atenas ongeveer 5 minuten. Op 

de hoek waar het beroemde restaurant “La Fiesta del Maiz” is gevestigd slaat u links af, ongeveer 900 meter, en dan gaat u bij de 

splitsing rechts af. Na ongeveer 400 meter vindt u Dos Palmas. 

 

“superstart van een mooie reis” 

***** 4 weken geleden beoordeeld  

Dit rustige paradijsje vlakbij het vliegveld is een heerlijke start van onze rondreis. 
We zijn zeer vriendelijk ontvangen en slapen in een mooie ruime kamer met goede faciliteiten zoals een goed bed, 
ruime badkamer mert goede douche, toilet, tv en wifi voor de liefhebber. Ook ligt er een mooi zwembad en is er een 
sportveldje en tuin.  
De hulp van peter bij de voorbereiding was zeer prettig. Via hem hebben we een goede huurauto kunnen regelen en 
ook denkt hij mee met de plannen voor de rest van de reis en in de buurt! 
Zeker een aanrader voor een start in dit land!! 
 
“gewoon goed!” 

***** Beoordeeld op 7 september 2013  

Moe kwam ik aan, maar het zeer vriendelijke personeel gaf mij meteen een thuis gevoel! 
Thijs gaf een professionele indruk en zijn mannelijke collega ook! De dames waren er net nieuw maar waren vriendelijk 
en behulpzaam de namen kan ik me niet zo goed herinneren Floortje en Simone, heerlijk gebarbecued! drankjes mag je 
zelf pakken en opschrijven .. waar gebeurt dat nog? 
al met al ik was er een dag en vond het bijna jammer om weer weg te gaan. 
ik ben er ooit 10 jaar geleden ook al eens geweest de eigenaren Peter en zijn vrouw waren er toen zelf bij en ook toen 
hing er een prima sfeer. 
Tot de volgende keer mensen!  
 
 

  

http://www.tripadvisor.nl/ShowUserReviews-g309224-d1097031-r191988874-Dos_Palmas_Country_Inn_La_Garita-Alajuela_Province_of_Alajuela.html#CHECK_RATES_CONT
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Informatie Holland hotels (Dos Palmas country Inn) 

     

 Kennismaken met Flor en Peter 
30 Nov 2013 By Otto Geesink  

 

Wij zijn Peter en Flor, Nederlander en Costaricaanse. 

In 1992 kwam Peter voor het eerst in Costa Rica op 
vakantie, en werd verliefd op het land met de 
overweldigende natuurpracht en op de mensen en in 
het speciaal op Flor, vandaar dat we een tijdje later 
getrouwd zijn. 

Nadat we 10 jaar in Nederland gewoond hadden en 

een kleine meid erbij hadden gekregen met de naam 

Esley, begon het flink te kriebelen en werd de 
verleiding te groot om naar het prachtige CR te 
verhuizen en ons nieuwe doel werd het opstarten van 
een Bed & Breakfast, met vier studio’s, op een oude 
koffieplantage, twee minuten van de luchthaven Juan Santamaría. De naam werd Dos Palmas, omdat er 
twee hele grote palmen in de tuin stonden. Deze locatie is uniek omdat onze gasten na een lange vlucht 

snel kunnen genieten van hun welverdiende rust. 

Na een langzame start begon het steeds drukker te worden, en daarom besloten we in 2007 een tweede 
locatie erbij te nemen, en ons oog viel op een heel mooi complex in Lagos del Coyol in La Garita. Deze plek 
hebben we Dos Palmas Country Inn genoemd. Het hotel is gelegen op het platteland en heeft een 
uitstekend klimaat (het staat als derde op de lijst van National Geographic als beste klimaat ter wereld) en 
het is hier goed toeven. 

Wij hebben geen dag spijt gehad van onze beslissing om naar Costa Rica te gaan en het is het voor ons een 

primaire taak geworden om onze gasten te ontvangen en op weg te helpen bij aankomst om dit mooie land 
te ontdekken. 

 

 

Lokatie 

Dos Palmas Country Inn ligt op 12 minuten rijden van het internationale vliegveld Juan Santamaría, in een rustige 
en landelijke omgeving in het plaatsje La Garita bij Alajuela. De hoofdstad San José is 30 minuten rijden bij ons 
vandaan. 

Activiteiten 

We hebben een lekker ruim zwembad met comfortabele ligbedden en ook een basketbal /badminton en 

volleybalveld. 
Op loopafstand van het complex is een mooie botanische orchideeëntuin en verder kan er prima paard gereden 
worden. 
We hebben een grote tuin die heel makkelijk te bewandelen is met een grote variëteit aan fruitbomen, 
bananenbomen, koffieplanten, palmen, vlinders, vogels en eekhoorns. 

Dankzij de centrale ligging is er vanuit Dos Palmas veel te ondernemen. Een dagje San José bijvoorbeeld. Maar ook 
een aantal hoogtepunten liggen dichtbij: de krater van de vulkaan Poás is op één uur rijden, maar ook de redelijke 
onbekende vulkaan Barva is meer dan moeite waard om te ontdekken, 

Om zeker te weten dat je alle hoogtepunten uit de flora en fauna van Costa Rica ziet, kun je de Waterfallgardens 
bezoeken, Amigos de Ave (vogels) en de Butterfly Farm (vlinders). Voor de actievelingen kan een rafting tour 
geregeld worden over de rivieren Sarapiquí en Pacuare en natuurlijk voor wie graag het avontuur op wil zoeken is 
een sprong in het diepe met een Bungee jump of een canopytour in Cartago of Braulio Carrillo ook zeer de moeite 

waard! 
En de souvenirs? Die koop je in Sarchí, een leuk tochtje van een half uur, naar een klein Costaricaans stadje (je 
kunt er zien hoe de souvenirs gemaakt worden). 

  

http://www.hollandhotelscr.com/wp/kennismaken-met-flor-en-peter/
http://www.hollandhotelscr.com/wp/author/otto/


Dantica lodge (San Gerardo de Dota) 

Dantica Cloud Forest Lodge 
E-mailadres: info@dantica.com 
Website : www.dantica.com 

Telefoon : (+506) 2740 1067 
Fax: (+506) 2740 1071 

Locatie 

Dantica is gelegen op 2600 meter hoogte in de nevelwouden, in de vallei van 
San Gerardo de Dota, ongeveer 4 kilometer vanaf de Panamerican Highway, de hoofdweg die loopt van San José 

naar Panama, en bevindt zich halverwege Cartago en San Isidro del General. Vanwege de hoge ligging kan het er ‘s 
nachts koud zijn, en lopen kan vermoeiend zijn vanwege de ijle lucht. 

Activiteiten 

 quetzal-tour onder begeleiding van onze deskundige gids 

 lekker winkelen in onze galerie met bijzondere indiaanse kunst uit Zuid- en Midden Amerika 

 wandeling door het 20 hectare grote privé natuurgebied met primair nevelwoud 

 te voet of te paard de prachtige watervallen bezoeken 

 bezoek aan het natuurpark Los Quetzales 

 bezoek aan de Cerro de la Muerte met zijn unieke vegetatie, het op één na hoogste punt van Costa Rica 

 ontbijt, lunch en diner in het restaurant van Dantica Lodge 

Duurzaam toerisme 

Dantica is een eco-lodge die zich actief inzet voor het behoud van de natuur: 

 zeep, shampoo en conditioner in uw bungalow zijn biologisch afbreekbaar 

 al onze schoonmaakmiddelen en wasmiddelen zijn biologisch afbreekbaar 

 recyclen van afval 

 we maken onze eigen mest uit organisch afval 

 alle kruiden en sommige groenten, geserveerd in ons restaurant, komen uit onze eigen organische 

kruidentuinen  

 warm water via zonne-energie 

 ecologische open haardjes die werken op ethanol, vervaardigd uit het afval van suikerriet 

 gemeenschapswerk o.a. herbebossen, schoonmaak openbare weg en onderhoud Los Quetzales National 
Park 

 donaties aan de gemeenschap: school, kerk en openbare weg 

 4 groene blaadjes CST (Certificaat voor duurzaam toerisme) 2009; BAE (Blauwe ecologische vlag) voor 

beschermde gebieden 2009 en klimaatsverandering 2010 

Kamers 

 De Superior Bungalows zijn uitgerust met o.a. 
jacuzzi , satelliet TV, minibar met coffeemaker, 
queen-size bedden met donzen dekbedden, open 

haardjes die op ethanol werken, kluisje, föhn en 
privé terras en een prachtig uitzicht. 

 De Luxe Suite heeft als extra detail o.a. een open 
haard voor hout en privétuin met paden. 

 Prijzen zijn inclusief ontbijt, excl. 13% belastingen. 

 Laagseizoen (1 mei – 14 nov. 2014) 

- Superior Bungalow, 2 personen U$ 126,- 
- Suite, 2 personen U$ 149,- 
 

 

 

  

mailto:info@dantica.com
http://www.dantica.com/


kennismaken met Joost (Dantica lodge) 
  

Ongeveer 25 jaar geleden ben ik, Joost Wilms, naar Costa Rica gezonden wegens 

veldwerk voor mijn biologiestudie. Ik kwam terecht in San Gerardo de Dota, een 
prachtige, afgelegen vallei in het hooggelegen nevelwoud  van Costa Rica, vlak 
onder de Cerro de la Muerte, met 3480 meter de tweede hoogste top in het land. 
Vanwege de hoogte – de vallei is gelegen tussen 2200 en 3000 meter – is het een 
fris klimaat, iets wat vele toeristen niet verwachten als ze naar Costa Rica komen. Ik 
heb er vogels (met name quetzals en toucanets) bestudeerd gedurende 6 maanden, 
en gedurende die maanden heeft dit gebied mijn hart gestolen: geheimzinnige 

nevelwouden, zuivere lucht, de meest heldere sterrennachten en prachtige 
uitzichten. 

Na mijn studie ben ik een jaar in de Colombiaanse Amazone gaan werken met 
tapirs, grote zoogdieren die in Centraal- en Zuid-Amerika voorkomen. Omdat ik veel 
bij indianenstammen verbleef, kreeg ik al snel de bijnaam Dantica, wat kleine tapir betekend in het Spaans. In 
Bogotá kwam ik mijn toekomstige vrouw, Maria Luisa tegen, een interieur- en textielontwerpster. Het was liefde op 

het eerste gezicht. Omdat ik net een stuk bos in San Gerardo de Dota had gekocht, begonnen de puzzelstukjes in 

elkaar te passen. Al snel was de beslissing genomen om van Colombia naar Costa Rica te verhuizen om een kleine 
eco-lodge met een kunstgalerie te beginnen, Dantica genaamd. 

Toen we in San Gerardo aankwamen, was er werkelijk nog niets, iets wat moeilijk voor te stellen is als je er nu 
verblijft met WiFi, satelliettelevisie en een jacuzzi in je badkamer. Het gebied is erg afgelegen, het dichtstbijzijnde 
dorp is een uur rijden. We zijn tien jaar geleden begonnen met de bouw van ons woonhuis en twee bungalows en 
hebben dit gedurende acht jaar uitgebreid met nog zeven bungalows, een galerie met restaurant, een 

personeelshuis en washuis. Tijdens de bouw hebben we rekening gehouden met de beschermde status van het 
gebied; we zitten immers midden in een bosreservaat, omringd door Nationale Parken. De gebouwen zijn zo 
ontworpen dat we geen enkele boom hebben hoeven te kappen, en we hebben optimaal gebruik gemaakt van het 
uitzicht en natuurlijk licht, zodat je je zelfs vanuit je bed midden in het nevelwoud waant, een unieke ervaring. 

Inmiddels is ons gezinnetje uitgebreid met twee lieve kinderen, Sophie werd geboren in 2004 en Laurens in 2005. 

  

http://www.hollandhotelscr.com/wp/kennismaken-met-joost/
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Rio Tico Safari lodge 
Ma 28 april t/m wo 30 april (3 nachten) 

Welkom in de Rio Tico Safari Lodge! 

In het zuiden van Costa Rica aan de Costa Ballena vind je dit unieke hotel. De Rio 
Tico Safari Lodge bestaat uit negen Safari Tent Bungalows en drie hotelkamers 
aan de oever van een glasheldere rivier in Vergel de Punta Mala, gelegen op vier 
kilometer van de Zuid Pacifische kust aan de voet van de met ongerept 
regenwoud begroeide bergen. 

De Safari Tenten geven je het gevoel één te zijn met de 
overweldigende natuur van Costa Rica. Je wordt hier 's 
ochtends gewekt door vogelgeluiden en brulapen. De ruime 

Safari Tenten zijn van alle gemakken voorzien en beschikken 
over een eigen badkamer met warm water en een ruime 
veranda met prachtig uitzicht op de rivier. In de natuurlijke 
zwembaden van de rivier kun je een heerlijk verfrissende duik 
nemen.  

In het regenwoud aan de overzijde van de rivier, kun je op 
eigen gelegenheid mooie wandelingen maken over de paden 
van Montañas de Esperanza; eigendom van een 

dorpsbewoonster. Je kunt hier brulapen, luiaards, kleine 
felgekleurde kikkertjes en diverse vogelsoorten tegenkomen. 
Op steenworp afstand van de lodge vind je een fotogenieke 
waterval. Strandliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de 

verlaten stranden van Playa Tortuga en Las Ventanas, op zes 
kilometer afstand van de lodge.  

De Rio Tico Safari Lodge ligt tussen twee bijzondere nationale 
parken, Marino Ballena en Corcovado. In Marino Ballena 
Nationaal Park kun je genieten van alles wat deze rijke kust 

te bieden heeft: walvissen, dolfijnen, schildpadden en 
felgekleurde vissen. Het Corcovado Nationaal Park is het 
leefgebied van tapirs, ara's, toekans, neusbeertjes, agouti's 
en de vier Costa Ricaanse aapsoorten en door National 
Geographic geroemd door haar grote biodiversiteit.  

Routebeschrijving naar de Rio Tico Safari 
Lodge, Costa Rica 

De Rio Tico Safari Lodge vind je in Vergel de Punta Mala aan de 
Zuid Pacifische kust van Costa Rica.  

Eigen vervoer vanaf San José 

Vanaf San José rijd je via de autosnelweg (nr. 27) naar de 
Pacifische kust in de richting van Caldera. Je neemt de afslag Jacó en blijft vervolgens de kustweg volgen en 
passeert Jacó, Quepos, Dominical en Uvita. Drie kilometer ten zuiden van Ojochal (km 179) passeer je twee gele 
bushaltes aan beide zijden van de weg. Na deze bushaltes en voor de brug sla je linksaf en volg je de borden Rio 

Tico Safari Lodge. Deze onverharde weg is het gehele jaar door goed toegankelijk voor iedere type voertuig. Na tien 
minuten ben je gearriveerd bij de Rio Tico Safari Lodge in Vergel de Punta Mala. Wij heten je van harte welkom!  

 

Ontdek het pure leven in Vergel de Punta Mala! 

De Rio Tico Safari Lodge is gevestigd in Vergel de Punta Mala aan de Zuid Pacifische kust van Costa Rica, de 
zogenaamde Costa Ballena. Hier grenst het ongerepte regenwoud aan paradijselijke stranden. Op zes kilometer van 

het strand aan de voet van de groene bergen vind je aan een glasheldere rivier deze kleine Costaricaanse 
gemeenschap. In Vergel de Punta Mala kun je onbezorgd genieten van de overweldigende natuur; je kunt diverse 



vogelsoorten, neusbeertjes, miereneters, felgekleurde kikkertjes en apen tegenkomen. De combinatie van bergen, 

regenwoud en water zorgt voor diverse fotogenieke watervallen. Er komen hier nog weinig toeristen en je komt 
gemakkelijk in contact met de vriendelijke Tico's. De perfecte plek om te ontdekken wat het pure leven, pura vida, 
inhoudt. 

In de nabij gelegen Bahía Ballena komen in de maanden augustus, september en oktober en van december tot en 
met april bultrug walvissen om hun jongen ter wereld te brengen. Dit kustgebied wordt om deze reden beschermd 
en is uitgeroepen tot het Marino Ballena National Park, waar je naast walvissen ook het geluk kunt hebben om 
dolfijnen te zien. In de periode van augustus tot en met december komen zeeschildpadden aan land om hun eieren 
te leggen. Bovendien zijn onder het wateroppervlak ook nog vele felgekleurde vissen te bewonderen.  

Ten zuiden van Vergel de Punta Mala ligt het Corcovado Nationaal Park, het meest ongerepte gedeelte van Costa 
Rica. Door velen het mooiste park van Costa Rica genoemd en door National Geographic geroemd vanwege haar 
grote biodiversiteit. Hier leven de vier verschillende aapsoorten die in Costa Rica voorkomen nog in aanzienlijke 

aantallen. Verder zijn er tal van miereneters, neusbeertjes, wasbeertjes, slangen en krokodillen. Bovendien is 
Corcovado het leefgebied van de poema, jaguar, ocelot en de tapir.  

Naast al het natuurschoon dat Costa Rica te bieden heeft, kun je in de bergen in het dorpje Boruca 
kennis maken met de tradities van haar oudste bewoners. De afstammelingen van de Boruca 
Indianen maken traditionele houten maskers met kunstzinnig houtsnijwerk. Op hun weefgetouwen 
weven de Boruca vrouwen ingewikkelde patronen met door natuurlijk verfstoffen gekleurd garen.  
 

 

Accommodatie: Eén zijn met de natuur in de Rio Tico Safari Lodge 

De Rio Tico Safari Lodge is een luxe, maar betaalbare tenten lodge. De negen Safari tent bungalows staan in een 
tropische omgeving op houten platforms, elk met een eigen terras met luie stoelen, zodat je heerlijk ontspannen 

kunt genieten van het uitzicht en de geluiden van de rivier. Het ontwerp van de tenten, geïmporteerd uit Zuid Afrika 
zorgt ervoor dat je de omringende natuur intenser beleeft. De geuren en geluiden van het regenwoud komen je tent 
binnen, maar de insecten blijven buiten. De ruime tenten zijn van alle gemakken voorzien en hebben allen een 
eigen badkamer met warm water. Vier tenten beschikken over een Kingsize tweepersoonsbed en vijf tenten over 
een Queensize tweepersoonsbed en een eenpersoonsbed.  

 

        

De Rio Tico Safari Lodge beschikt tevens over drie hotelkamers. Eén kamer met een Queensize bed en ruim terras 
met uitzicht op de rivier en één kamer met twee eenpersoonsbedden die met elkaar verbonden zijn door een 
gemeenschappelijke badkamer. Ideaal voor gezinnen. De andere kamer is gevestigd op de eerste verdieping en 
heeft daardoor een prachtig uitzicht op de rivier. Deze kamer is voorzien van een Queensize bed, een eigen 
badkamer en een ruim terras.  

Kom relaxen in een hangmat in de tropische tuin van de Rio Tico Safari Lodge of neem een verfrissende duik in de 
natuurlijke zwembaden van de rivier.  

De Rio Tico Safari Lodge heeft een restaurant waar een uitgebreid ontbijt en een heerlijke lunch wordt geserveerd. 
Dineren kun je in één van de gerenommeerde internationale restaurants in het nabij gelegen Ojochal of bij één van 
de twee lokale restaurants in Vergel de Punta Mala.  

 

 



Ontspanning, natuur en cultuur 

In de omgeving van de Rio Tico Safari Lodge zijn diverse activiteiten te ondernemen. Verken te voet het regenwoud 

en de bergachtige omgeving op onze eigen wandelpaden. Ook zijn er volop mogelijkheden om tochten te paard te 
maken; zowel door de bergen als over de verlaten stranden. Na afloop van al deze inspanning is het heerlijk 
bijkomen na een verfrissende duik in de waterval op een steenworpafstand van de Rio Tico Safari Lodge.  

In het nationaal park Marino Ballena heb je tijdens een boottocht van augustus tot eind oktober en van eind 
december tot april grote kans op het zien van dolfijnen en bultrugwalvissen, die naar deze baai komen om hun 

jongen ter wereld te brengen. Snorkelend of duikend kun je de onderwaterwereld verkennen van het park of vaar 
per zeekayak langs de steile rotsen en baaitjes van de kustlijn.  

Vanuit de Rio Tico Safari Lodge kun je een dag- of meerdaagse tocht maken naar Corcovado Nationaal Park. Dit is 

het meest ongerepte gedeelte van Costa Rica en je hebt kans dat je hier een tapir of alle vier verschillende 
aapsoorten tegenkomt. Verder zijn er tal van ara's, toekans, miereneters, neusbeertjes, wasbeertjes, slangen en 
krokodillen.  

Naast al het natuurschoon dat Costa Rica te bieden heeft, kun je tijdens een interactieve tour naar het dorpje 
Boruca, kennis maken met de tradities van haar oudste bewoners. De afstammelingen van de Boruca Indianen laten 
je graag zien hoe zij hun traditionele houten maskers maken en op welke manier ze met natuurlijke materialen hun 
garen verven en ingewikkelde patronen op hun weefgetouwen weven.  

Maar natuurlijk kun je ook heerlijk ontspannen in een hangmat langs de rivier of op één van de verlaten stranden. 's 
Avonds vind je in het nabijgelegen dorpje Ojochal een keur aan goede internationale restaurants. Laat ook zeker 
niet na om voor de lunch je hengel eens uit te gooien bij het tilapiarestaurant in Vergel de Punta Mala. Je eigen vers 
gevangen vis, wordt daarna direct gebakken en geserveerd!  

Tours:  

- Walvissen en dolfijnentour Marino Ballena Nationaal Park     US$ 57.- p.p. 

- Corcovado Nationaal Park - Dagtour  US$ 95.- p.p. 

- Isla del Caño incl. snorkelen - Dagtour  US$ 95.- p.p. 

- Paardrijden  vanaf US$ 35.- p.p. 

- Boruca incl. lunch, excl. transport  US$ 25.- p.p. 

- Canopy tour  US$ 55.- p.p. 

- River rappeling  US$ 75.- p.p. 

- Kayaktocht door de mangrove  US$ 40.- p.p. 

- Wandelingen onder begeleiding van een lokale gids  vanaf US$ 35.- p.p. 

- Ultralight vlucht  US$ 140.- p.p. 

        



Sarapiqui : Heliconia 

Island 
Vr 2 mei t/m zo 4 mei (3 nachten) 

Locatie 
Heliconia Island ligt tussen Las Horquetas en Puerto Viejo de 

Sarapiqui. Vanuit San José neem je de Braulio Carrillo 

Highway nr. 32 richting Limon (ongeveer 1 uur rijden). 

Zodra je het park uitkomt sla je bij het grote busstation 

linksaf (route 4) naar Puerto Viejo de Sarapiqui. Vervolg 

route 4 (ongeveer 22 km) totdat aan de rechterkant van de 

weg het bord "Heliconia Island" verschijnt. Bij dit bord 

linksaf slaan en dan de aanwijzigingen volgen naar de entree. 

150 meter doorrijden tot de parkeerplaats, steek te voet de 

smalle brug over en u bent op Heliconia Island.  

 

Vanuit Puerto Viejo de Sarapiqui 

Volg de 4 richting Rio Frio, Limon, deze weg ongeveer 8 km 

volgen. Voorbij het Castrol tankstation ( linkerkant ) en het 

bruggetje over de rio Isla Grande staat na ongeveer 500 meter 

aan de linkerkant ( bij bushalte ) het bordje Heliconia Island , 

sla daar rechtsaf de onverharde weg op en volg de borden 

naar de entree. 

Botanische tuin 

Een uur rijden van de hoofdstad San José, in de noordelijke zone van Costa Rica, ligt het eiland met zijn magnifieke botanische tuin 

dat bezoekers aantrekt die op zoek zijn naar schoonheid en sereniteit.  

 

Heliconias bloeien het hele jaar. Op Heliconia island staan heliconias die 

afkomstig zijn uit Costa Rica maar ook een ongekend aantal soorten die inheems 

zijn in andere landen in de tropische zone van de wereld. Soorten die zelfs in 

Costa Rica zelden te zien zijn. De botanische tuin bevat ook een groot aantal 

planten die familie zijn van de heliconia. Enkele van deze soorten: gemberplanten, 

Lowiaceae (er is geen Engelse naam van), Costus, Cannas, Gebedsplant, 

bananensoorten. Er zijn ook soorten 

die gecultiveerd zijn als sierplant. 

Rond de gecultiveerde gedeelten van 

de tuin kun je fruitbomen, 

bamboebosschages, varens, bromelias, 

philodendrons, orchideeen en andere 

planten in overvloed vinden. De meest 

ongewone palmen die in de tuin staan 

zijn de triangelpalm en de 

travellerspalm. De travellerspalm is inheems in Madagascar en vind je niet vaak 

in Costa Rica. Beide palmen hebben een hoge decoratieve waarde vanwege hun 

speciale vorm van elegante schoonheid. Inheemse bomen, waaronder de Sota-

Caballo, Laurel, Chilamate, Ceiba, Hule, Cocora enz, vervolmaken de tropische 

setting.  

 

We hebben twee trails/looppaden gemaakt door de stukjes jungle die op de punten van het eiland staan. Naast het genieten van de 
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tuin, kunnen bezoekers nu ook een stukje "wild" bewandelen dat hen leidt langs 

plankwortelbomen, bananenbomen, wilde heliconia's, rubberbomen, cacaobomen, 

brohmelias en philodendrons tot aan de splitsingen van de rivier, waar men een leuke 

zwemplek vindt of kan genieten van de vogels en het uitzicht.  

 

De tuin is dagelijks te bezoeken van 08:00 uur tot 17:00 uur. Ook kunt u verblijven in 

onze mooie accommodatie. 

Isla Las Heliconias", ontstaan door een splitsing in de rivier Puerto Viejo ("oude haven"), 

is slechts te bereiken door het oversteken van een rustiek 44 meter lang bruggetje. De 

23.000 vierkante meter grote tuin bevat 80 soorten heliconias, gemberplanten en andere tropische planten. 

De eigenaren 

Wij zijn Henk en Carolien Peters- van Duijnhoven, in 1992 

getrouwd, we hebben geen kinderen, maar wel twee honden en we 

zijn allebei in Groesbeek geboren. 

Henk heeft 22 jaar bij Philips Nijmegen gewerkt en Carolien heeft 

haar honden-trimsalon gehad en was tevens dierenartsassistente. 

In 2000 hebben we voor het eerst kennis gemaakt met het prachtige 

Costa Rica toen we hier een groepsreis gemaakt hebben. 

We waren meteen verliefd op het land met zijn prachtige, 

afwisselende natuur en dieren en de vriendelijke mensen. 

We wisten toen meteen al dat we hier wilden gaan wonen. Dat heeft 

nog wat jaren en vakanties geduurd tot we via een makelaar 

Heliconia Island leerden kennen. Nu is deze unieke plek van ons en 

genieten de gasten van de mooie accommodatie en wij van de natuur 

en de temperatuur. 

En wellicht kent u ons ook van het televisieprogramma: “Ik Vertrek” ? 
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De folder van Heliconia  



D E   V O G E L S   O P   O N S   E I L A N D  

Bezoekers van het eiland zullen versteld staan van het grote aantal kleurrijke, exotische 

tropische vogelsoorten. In de tropische laagland wouden van de Sarapiqui regio komen meer 

dan 400 soorten vogels voor. Een korte lijst van vogels die regelmatig te zien zijn op 

Heliconia island: oropendula, parkieten soorten, trogon, kiskadee, vliegenvangers, ijsvogels, 

kolibrie`s en zelfs de groene ara is er te zien. Er is een lijst van meer dan 230 beschreven 

vogelsoorten die op het eiland te bewonderen kunnen zijn.  

Ook vanuit de accommodatie zijn deze te bewonderen. 

TRIPS 

Heliconia Island is een paradijs voor natuurliefhebbers. De visuele impact is overweldigend als je de rustieke brug over loopt en de 

tropische schoonheid van de botanische tuin ontdekt. 

Toeristen worden op onze accommodatie omgeven door een grote variëteit van exotische tropische bloemen, palmsoorten, bamboe, 

bananen en nationale boomsoorten.  

Het 230 are grote eiland / botanische tuin ligt in de Puerto Viejo rivier, 8 km van het plaatsje Puerto Viejo de Sarapiqui in de 

provincie Heredia. De Sarapiqui regio ligt in het noordoosten van Costa Rica. Het is een gebied dat bekend staat om zijn grote 

biodiversiteit. De rit vanaf de hoofdstad San José duurt ongeveer een uur en is makkelijk te doen. 

 

Het Sarapiqui regenwoud is een thuis voor meer dan 100 zoogdieren. 

Een korte lijst: brulaap, slingeraap, kapucijnaap, pecari, agouti, neusbeertje, 2 soorten luiaards, jaguar, tapir, miereneter, hert, ocelot, 

wezel, otter, gordeldier, rolstaartbeertjes, wasbeer, leguaan, hagedissen, boomkikkers, pijlgifkikkers, schildpadden en krokodillen.  

 

Wij zijn er trots op een aantal tours aan onze gasten te kunnen aanbieden, naar stukjes ongerepte natuur, waar het (massa) toerisme 

nog niet doorgedrongen is, en waar je dus vaak de enige bent, die al het moois op dat moment mag bewonderen. Wij weten wat je 

zoekt als je pure natuur wilt zien! 

 

HELICONIA ISLAND TUIN TOUR 
Wandel met Carolien als gids door de tuin en de stukjes jungle en laat je informeren over alles dat groeit en vooral bloeit op 

Heliconia island. Probeer samen met haar de vogels, apen, luiaards en ander “wildlife” te spotten. Mensen die overnachten op 

Heliconia island krijgen de tour gratis. 

 

BOOTTOCHT VANAF HELICONIA ISLAND 
Stap in de kajak en vaar met de stroom mee, voor een drie uur durende natuurtocht over de Rio Puerto Viejo, die later overgaat in de 

Rio Sarapiqui. Al peddelend zul je vanaf het water het dierenleven kunnen bewonderen en zul je genieten van de stilte en de vele 

vogels. In deze rivier heb je ook kans om otters, schildpadden, leguanen, kaaimannen en zelfs krokodillen te zien! Zelden zie je 

andere boten of mensen onderweg. De tocht eindigt in het centrum van Puerto Viejo de Sarapiqui, waar je opgehaald wordt en per 

auto terug rijd naar Heliconia island. 

 

DAGTOCHT NAAR HET BEROEMDE WATERGEBIED TORTUGUERO 
Maak een boottocht met privéboot met gids door de beroemde kanalen van Tortuguero. Je word omgeven door de jungle in al zijn 

schoonheid, gecombineerd met het dierenleven daar. Bij aankomst is er een lunch in een typisch Costa ricaans restaurant en is er de 

mogelijkheid om wat rond te lopen in het dorpje Tortuguero.  

Dit is een mooie tour voor vogelliefhebbers en is geschikt voor alle leeftijden. 

 

WANDELEN IN NATIONAAL PARK BRAULIO CARILLO 
Braulio Carillo is 44.000 hectare groot en is bedekt met maagdelijk regenwoud. Als je het park in wandelt, voel je je alsof je een 

andere wereld in stapt. Er is de mogelijkheid zelf de aangelegde routes te bewandelen of met een gids te gaan, die je veel boeiende 

zaken zal vertellen over al wat leeft in het regenwoud.  

 

AERIAL TRAM 
Vanuit een ander perspectief ontdek je het regenwoud van nationaal park Braulio Carillo. 

De kabelbaan neemt je mee voor een tour door de boomtoppen. Vervolgens is er een junglewandeling met gids, die je vertelt over de 

geheimen van het park. Op het terrein is ook een vlindertuin, een kikkertuin en een slangenfarm te bezoeken. 

 

CANOPY TOUR SARAPIQUI 
Het is een geweldige ervaring om al hangend aan kabels door de boomtoppen te zwieren! Deze canpopytour bevat 14 kabels die van 

boom tot boom gespannen zijn. Tijdens de tour “vlieg” je twee keer over de rivier Sarapiqui. De ervaren gidsen geven de perfecte 

begeleiding en de uitrusting is van topkwaliteit. 
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BIOLOGISCH ONDERZOEKSCENTRUM LA SELVA 
Zoals de naam al zegt, wordt op deze plek, aan de rand van nationaal park Braulio Carillo, veel biologisch onderzoek gedaan in het 

regenwoud, door biologen en studenten van over de wereld. In een drie uur durende wandeling met gids, over verharde paden, krijg 

je interessante informatie over de flora en fauna die er rijkelijk aanwezig is. 

 

PAARDRIJDEN 
Ontdek verschillende plekken in de omgeving vanaf de rug van een paard. Je zult door vochtig regenwoud rijden, door weilanden 

gaan en riviertjes oversteken. De paarden hebben een gemoedelijk karakter wat de tour ook geschikt maakt voor onervaren ruiters. 

 

BOOTTOCHT OVER DE RIO SARAPIQUI 
Maak een 2 of 3 uur durende relaxte boottocht over de historische Puerto Viejo rivier. Per motorboot varend, zul je veel vogels zien 

en is er kans op apen, leguanen, luiaards en krokodillen. 

 

AVONTUURLIJKE WANDELING DOOR DE BERGEN 
Vindt alle facetten van de jungle in deze pittige wandeling: immens grote bomen, watervallen, kikkers, vogels, vlinders en bloemen. 

De rit naar het privé regenwoud “Aguas Silvestres”, duurt ongeveer anderhalf uur, waarvan het laatste deel schitterende uitzichten 

heeft. Het stuk woud wordt beheerd door slechts één man, Edgar, die ter plekke heel primitief leeft en slechts wil behouden en 

onderhouden wat hij om zich heen heeft. Hier is ook zijn vlindertuin te bewonderen.  

De tour wordt door een Engels sprekende gids begeleidt en duurt ongeveer drie en half uur. Voorwaarden voor een geslaagde tour 

zijn: een goede conditie, een 4x4 auto en geen angst voor modder of water. 

 

KOFFIE TOUR 
Vlakbij San Miguel is een koffieplantage te bezoeken, waar gewerkt wordt in harmonie met de natuur. Ervaar met de 

koffieverbouwers de geschiedenis van de koffie en de productie ervan. De koffie die hier verbouwd wordt, is een fair trade product. 

In de tour is een traditionele lunch met koffie inbegrepen en de mogelijkheid tot het bezoeken van een waterval.  

 

TIRIMBINA REGENWOUD 
Bezoek de hangbruggen over de rivier en maak een junglewandeling met of zonder gids. 

 

CHOCOLADE TOUR 
Een prachtige combinatie van het bezoek aan een regenwoud met een tour waarin de geschiedenis van de chocola wordt uitgelegd. 

Proef en zie hoe de cacaovrucht wordt getransformeerd in pure chocolade. Interessant voor jong en oud. 

 

ANANAS TOUR 
Bezoek een ananasplantage en zie hoe de ananas plant er uit ziet. Leer over de geschiedenis van de ananaskweek, eet verse ananas 

en zie hoe het verpakken van de vruchten in zijn werk gaat. 

 

WATERVAL CATARATA DEL TORO 
Deze 100 meter hoge waterval stort zich in een oude vulkaankrater. De wanden van de geul zijn bont gekleurd en het uitzicht over 

de jungle en verschillende vulkanen is adembenemend. 

Rappel, of abseilen langs de waterval af, is mogelijk. In het prachtige restaurant, waar je kunt genieten van het uitzicht, is er 

mogelijkheid voor lunch en het bewonderen van vele soorten kolibries. De waterval ligt op anderhalf uur rijden van Heliconia 

island. 

 

VULKAAN POAS 
Ontdek de grootste krater van de vulkaan Poas en bewonder het prachtige meer. 

 

TUINEN EN WATERVALLEN LA PAZ 
Voor een complete vakantiedag. Er is veel te ontdekken, terwijl je door de tuinen van het park wandelt. Vogels, apen, neusbeertjes, 

een slangtuin en zelfs katachtigen. De trails leiden naar de waterval, die in vijf etages de diepte in stort. 

  



Heliconia Island 
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Tree House Lodge 
Di 6 mei t/m do 8 mei (3 nachten) 

Tree House Lodge 
E-mailadres: info@costaricatreehouse.com 
Website: www.costaricatreehouse.com 
Telefoon: voor reserveringen: (+506) 2750 0706  of 8843 9967 

Een bezoek aan Tree House is een bijzondere ervaring. U logeert bij Edsart in 

het “Bamboe Huis” , “Boomhuis” of een van de andere huizen die op zijn 

terrein zijn gebouwd. Het zijn luxe huizen in combinatie met natuur en veel creativiteit. In alle huizen is een jacuzzi aanwezig. Het 

terrein bevindt zich in het Gandoca-Manzanillo wildlife refuge. Er is een 300 meter lang privé strand en de huizen zijn omringd door 

3 hectare botanische tuinen met volop privacy. De huizen zijn zo duurzaam mogelijk gebouwd. Dat houdt in dat er geen bomen 

gekapt zijn om de huizen te bouwen. Praktisch al het hout is afkomstig van omgevallen bomen. Water wordt verwarmd met zonne-

energieboilers. 

Er is WiFi aanwezig. 

Locatie 

Tree House is te vinden 5 km ten zuiden van Puerto Viejo (Limon) 200 meter na de verkeersdrempel, de eerste ingang aan uw 

linkerhand. In Puerto Limón sla je bij de tweede stoplichten rechtsaf richting Cahuita / Puerto Viejo /Manzanillo. 

 Na de plaats Westfalia op de Y-splitsing links aanhouden, de brug over de Río Panamá. 

 In Puerto Viejo volg je de verharde weg langs het strand 7 km. 

 De tree house is dan 200 meter  na de verkeersdrempel aan je linker hand. 

 

Iguana Verde 

http://www.costaricatreehouse.com/tree-house-3-2-2-3-2/Op het terrein van de Tree House is de Stichting Iguana Verde 

gevestigd. De stichting wordt ondersteund uit o.a de opbrengsten van de Tree House Lodge. Een bezoek aan Stichting Iguana Verde 

is zeer de moeite waard. Hier kunt u zien hoe leguanen geboren worden, opgroeien en later weer in de natuur teruggezet worden. 

Edsart zal u graag een rondleiding geven. Het Ouwehands Dierenpark te Rhenen heeft meegeholpen aan de realisering van dit 

bijzondere project. 

Maar u kunt ook het Gandoca Manzanillo Refuge gaan bezoeken, raften of een canopy tour doen. 

Locatie 

De Tree House is gevestigd in Punta Uva binnen de grenzen van het Gandoca-Manzanillo natuurpark in de provincie Limon. 

Het complex is gevestigd op het drie en halve hectare grondstuk langs de beroemde kustlijn van Punta Uva. Dit is 5 km ten zuiden 

van het  vissers dorpje Puerto Viejo. U vindt hier totale privacy en rust tijdens  uw verblijf in de tree house lodge. Met een prive 

strand met meer dan 300 meter kustlijn, hoeft u tijdens uw verblijf aan het strand niemand te ontmoeten. 

Op het terrein van de tree house lodge groeien meer dan 50 verschillende palm bomen en bovendien kunt u hier de 
grootste heliconia collectie van het Caribische gebied vinden.  Deze uitgestrekte tuin is de favoriete plek voor  veel 
exotische vogels.  ’s Ochtends moet u niet verbaast staan als u vanaf uw veranda de brulapen rondom uw huis ziet. 

Zij staan altijd vroeg op en schrik er dus niet van als zij u ‘s ochtends wakker brullen 

Punta Uva 

 

Playa Chiquita en  Punta Uva beach  zijn bij uitstek de stranden om  eens even echt helemaal te ontspannen. De onderwater wereld 

is hier spectaculair!! 

Elke dag om 4 uur kunt u in Playa Chiquita aan het strand aansluiten om volley bal te spelen. Iedereen is welkom. Of kies er voor 

om met een kayak de rustgevende rivier van Punta Uva op te peddelen. 

Kayaks zijn beschikbaar op het strand in Punta Uva bij het  Ranchito restaurant.  Het strand bij Punta Uva  is de plek  waar de zee 

grenst aan het regenwoud.  Een betere presentatie kunt u nergens anders vinden. 
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Het strand van Punta Uva grenst direct aan de Tree House Lodge. Dit strand wordt beschouwd als een van ‘s werelds mooiste 

stranden. Het water om te zwemmen is veilig. Direct voor de Tree House moet u alleen een klein beetje oppassen met het koraal rif 

dat tot aan het strand doorloopt 

 

 

  



 

 

Faciliteiten  
Op hoge palen staat het deze terug naar je jeugd tree house ervaring midden in het bos. Om in het bovenste 

vertrek binnen te komen moet je over een hangbrug naar boven gaan. Het huis bestaat uit twee kamers op 

verschillende hoogtes.  De Bovenste kamer is het ruimst opgezet. Met een super groot king size bed, eigen 

badkamer en een leeshoekje is het helemaal compleet. Het beneden vertrek is uitgerust met Air conditioning en 

heeft twee bedden. Een twee en een een persoons bed. Genoeg ruimte dus voor een grote familie, maar als je 

samen iets romantisch zoekt net zo geschikt. 

 

Alle meubles zijn handgemaakt van meestal altijd duurzaam hout. De ramen zijn veelal open maar met muggen 

netten in de kozijnen ben je toch beschermd tegen ongewenst gezelschap. 

De badkamer voor het beneden vertrek is op de begane grond rondom de minstens 100 jaar oude Sangrillo boom. 

In de Boom zijn de douche en toilet verstopt. 

Extra’s in het huis:  

telefoon iPod dock kluis Air-Conditioning 

ventilator Muggen net BBQ compleet uitgeruste keuken 

ijskast koffie /thee Jacuzzi 
 

  



 

  

  

 

Slaapt 6 –    Boven: 1 King size bed     |   Beneden: 1 queen size bed +twin 

 

Alle huizen worden 24 uur per dag bewaakt en hebben een of meer kluizen in het huis beschikbaar om waardevolle 

spullen in op te bergen. We verlangen een kleine borgsom van $20 voor de sleutels van de kluis. Deze borg 

ontvangt u terug bij afgifte van de huis sleutels. 

Duurzaamheid 
De Tree House is compleet gebouwd van hout van omgevallen bomen. Voordat we dit huis konden bouwen, 

hebben we eerst gedurende verschillende maanden het hout moeten zoeken in het bos, het moeten schoonmaken 

en later tot planken zagen. 

Sommige van de omgevallen bomen lagen al meer dan 10 jaar op de bodem van het oerwoud. De meeste 

van deze bomen zijn zo hard en zwaar dat ze zinken in water. Deze bomen zijn veelal over afstanden van meer dan 

5 km met ossen uit het woud gesleept. 

De badkamer is rondom een meer dan 100 jaar oude Sangrillo boom gebouwd. 
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De eigenaren 

Ik ben Edsart Besier. Samen met Pamela  Rodriguez zijn wij de gastheer en -vrouw tijdens uw verblijf in Tree House 

Lodge. Pamela is van oorsprong Argentijnse. Wij ontmoetten elkaar hier zes jaar 
geleden. 

Op mijn 18e besloot ik zelfstandig Zuid Amerika te bereizen. In Brits Guyana, 

Suriname en de regenwouden van Brazilië bracht ik de meeste tijd door. Vaak ver 
weg van wat ook wel “onze beschaving“ wordt genoemd. Ik heb er een beetje 
moeite mee als mensen zo spreken over de wildernis en de natuurvolkeren die 
deze herbergt. Alsof Indianen geen deel uitmaken van een beschaving, terwijl hun 
culturen vaak honderden jaren verder terug gaan dan onze eigen beschaving. 
Indianen inspireerden me al vroeg in mijn leven met grote interesse. De wigwam 
thuis was niet weg te denken uit mijn kamer als klein jongetje. Op mijn 

21ste  veranderde ik van koers met mijn reisbestemmingen. Costa Rica trok al snel 
mijn interesse. Dat zelfde jaar nog kocht ik een stukje grond in Manzanillo, aan de 
zuid Caribische kust. Ik studeerde aan de HEAO in Haarlem en zat net in mijn 

propedeuse jaar. Als jonge landeigenaar nam mijn motivatie om zo snel mogelijk af 
te studeren alleen nog maar toe. Elk jaar wist ik er wel even tussen uit te piepen. 
Vaak voor meerdere maanden en het verlangen om iets voor mijzelf in Costa Rica 
te beginnen nam met de dag toe. Op mijn 25ste rondde ik de HEAO af. De dag na 

mijn examenuitreiking zat ik al in het vliegtuig. In al die jaren daarna heb ik geen moment spijt gehad van die 
beslissing. 

Het bijzondere van een avonturiersleven in het regenwoud is dat geen dag dezelfde is: er is geen routine. Je begint 
een dag en die neemt vanzelf vorm aan, het is elke dag weer alsof de dingen vanzelf op hun plaats vallen. De 
mensen die je moet spreken kom je vanzelf op straat tegen. Die agenda die vroeger centraal stond in je leven, 
bestaat niet eens meer. Het “pura vida gevoel” geeft mij een gevoel van vrijheid dat voor Nederlandse begrippen 

ongekend is. 

De kansen in Costa Rica liggen voor het oprapen, zo heb ik het zelf in ieder geval altijd gezien. Er zijn zoveel ideeën 

waar je invulling aan kunt geven. De Tree House Lodge was een van de eerste dingen waar ik me echt in vastbeet. 
In 1998 begon ik met het ontginnen van wat toen nog een enorm moeras was. Waar nu prachtige botanische tuinen 
zijn aangelegd, was destijds een groot nat gras veld. Als Nederlander wist ik wel wat ik er mee aan moest. Meer dan 
5 km afwatering hebben we bij elkaar over het hele terrein aangelegd. Alles met de hand, want het terrein was te 
drassig om er met een graafmachine in te rijden. 

Later pas begon ik te bouwen. Wat nu uitgegroeid is tot het Tree House was in die tijd nog mijn eigen woning. Ik 
gebruikte de huidige badkamer als mijn washok. Zelf woonde ik er naast in een oude schoolbus. Beetje bij beetje 
onderging het Tree House van toen zijn verandering en is geworden wat het nu is. Ik geef geen garanties af voor de 
toekomst, misschien is het dan wel weer helemaal anders. Alles lijkt hier ook veel beweeglijker te zijn. Organisch 
noem ik het zelf. Het uitgangspunt voor mij om een huis te bouwen is dat het huis deel moet uitmaken van zijn 
omgeving en daar in moet verzinken. De natuur was er eerst en daar moet je je aan aanpassen. 

 

  

http://www.hollandhotelscr.com/wp/wp-content/uploads/2013/12/tree-house-website.jpg


Attracties 

Frogs Heaven  

Horquetas de Sarapiqui. | 100 mts sur de la iglesia catolica, Puerto Viejo de Sarapiqui, Costa Rica, 506 8891 8589 
 
Geclassificeerd als nr.1 van 3 attracties in Puerto Viejo de Sarapiqui  

 

This is a local project, We started few years ago and now we 

have more than 20 frog species protected in our area... they have 

a natural habits where they live free... 

Tours in the property 

 

Frog Tour 

We will take you around the frog ponds to see and talk about frog´s 
life, how they interact in their habitat. 
This tour takes around one and a half hours and we ask for a 
previous reservation 

Bird Watching 

We start our bird watching tour very early in the moorning when 
birds are more active, in this tour you have the chance to spot a big 
number of the local species . 

 
Please make a reservation at least the night before 

“Heel leerzaam en super leuk” (Bezocht Januari 2014) 
Frogs heaven, een stukje Costa Rica dat je gezien moet hebben. De rondleider José weet super veel van de natuur en 
dus ook van de kikkers af. Hij is gezellig, neemt de tijd en zorgt er voor dat je alle kikkers hebt gezien, gegarandeerd 
een succes. Hij zorgt er ook voor dat je de mooiste plaatjes kunt schieten van de kikkers, kortom de beste gids die we in 
heel Costa Rica hebben gehad.  
 
“Indrukwekkend mooi”  (Bezocht Juli 2013) 
Bij Jose kwamen we onverwachts langs, maar hij maakte gelijk tijd voor ons en we hebben 3 uur lang in zijn tuin 
rondgedwaald. Hij vertelde ons heel gepassioneerd over het Costa Ricaanse leven, niet alleen de kikkers kwamen aan 
bod. Ook de wijze van leven, verbouwen van eigen groente, fruit en kruiden. Daarnaast ook veel vogels, kolibries en 
vlinders gezien. Maar natuurlijk het allermooist de verschillende kikkertjes! Echt de moeite van een bezoek waard!  
 
“Hele leuke ervaring om grandioze mooie kikkers te zien” (Bezocht Juli 2013) 
Na een hele leuke jungle tocht te hebben gehad met gids Jose, vertelde hij ons dat zijn tuin helemaal optimaal ingericht 
was om allerlei kikkers te zien. Tijdens onze 2 uur durende tocht door zijn tuin, zijn we de mooiste kikkers 
tegengekomen. Jose zorgt er ook voor dat we de kikkers op de mooiste manier kunnen fotograferen. Jose heeft veel 
humor. Wij hebben rechtstreeks de entree betaald bij Jose, en daardoor ben je goedkoper uit als dat je via een hotel 
boekt.  Als je de mooiste kikkers wilt zien, en ook nog wilt fotograferen, moet je dit echt doen!  
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Costa Rica Nature Pavilion  

 Tripadvisor 

“Aanrader voor het spotten en fotograferen van vogels!!!!” 
Beoordeeld op 13 november 2012  

Een unieke plek om vogels te spotten en ze van dichtbij te 
fotograferen. Echt geweldig!! We hebben hier een hele middag 
en ochtend rustig rondgelopen en foto's gemaakt. We hebben 
verschillende vogels (o.a. toekans), kikkers en kolibri's gezien. De 
sfeer is erg relaxed. Je voelt je direct welkom! De eigenaren 
David en Dave zijn erg vriendelijk en vertellen graag over de 
natuur en alle verschillende vogels die er zijn. We hebben 
ontzettend genoten van de prachtige omgeving, de rust en de 
mooie vogels. Als ik nog eens naar Costa Rica ga, dan ga ik hier 

zeker weten weer naartoe!!!!! Echt een aanrader!  

“Little Paradise on Earth” 
Beoordeeld op 24 februari 2014  
Coming here and seeing the humming birds, little red frogs and black poison 
arrow frog (if recollect correctly) our joy was right back (someone stole  
our luggage two days earlier). We really enjoyed walking the trail and discover 
the frogs ourselves. It felt like a kind of adventure tour. You have to keep your 
eyes open all the time. Great fun! The best though were the birds and humming 
birds that are fed close to the house for great photos.  
We loved the house too,:-) 
The family does great work in preservation of natural habitat. 
 
  
 “Amazing place with opportunity to get close to birds.”  
We went for the 8:30 guided tour that was advertised as 1.5 hours and ended up staying for over 6 hours with a free cup 
of coffee too. The family are very much involved with environmental issues and preservation of the natural world for 
birds. There are trails down to the river where we saw the tiny red frogs amongst others. 
A big attraction is the humming birds that fly and hover very close by. We managed to get some wonderful photos of 
many birds feeding. 
A great day out from Puerto Viejo de Saripiqui. Easily accessed on the bus. Take a camera and be ready to share 
Dave's enthusiam for the natural world - as 
he says "it's cool and you never get tired of 
sharing life with the birds".  
  



Nature Park Tour 

"Where Wildlife Comes To You!" 

The Nature Pavilion Nature Park offers families, couples, elderly and students with every kind of interest a family 

friendly experience in nature.  

Guests enjoy exploring and taking photos at the four attractions of the  Nature Park 

Tour: 

1) Hummingbird Balcony where hummingbirds fly within 1 meter of guests as 

they drink from feeders on the balcony overlooking the Sarapiqui River 

2) Poison Dart Frog Fountain where guests photograph the poison dart frogs and 

learn about their extraordinary reproductive cycles 

3) Observation Deck for viewing and photographing tropical birds on natural 

perches 2 meters away 

4) Loop Trail to the Sarapiqui River with cement stairs making it easy for guests 

in sandals to enjoy the 15 minute walk to the river and relax as they dip their feet in 

the water 

*All four of these Nature Park Tour attractions are within minutes of each other 

and are connected with gravel paths. They can all be enjoyed in 1.5 hours. 
 

 

Self-Guided Nature Park Tour:   Includes all 4 attractions 

$20 per adult, $10 children 
No Reservation Required 

Open Everyday 7:00am-5:00pm 

Duration: 1.5 hours 

Guided Nature Park Tour: 

 $30 per adult, Children $15 

Start times:  8:30am, 10:30am, 3:30pm Duration 1.5 hours Reservation Only 

Guests are guided through the Hummingbird Balcony, Poison Dart Frog Fountain and Observation Deck. After this 1.5 

hour guided Nature Park tour guests are welcomed to enjoy the Loop Trail to the Sarapiqui River with cement stairs 

making it easy for guests in sandals to enjoy the 15 minute walk to the river and relax as they dip their feet in the water  

Visitors are instantly welcomed as they are greeted by Dave & Dave, the father and son owners. 

Additional Tours:  Guided Early Bird Watching Tour  $30.00 (click here ) 

    Guided Night Walk Tour   $30.00 (click here) 
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Gandoca – Manzanillo Wildlife Refuge 

Gids: Abel BUSTAMANTE (Certified guide ICT 920) 

crlocalguide@hotmail.com 

Phone : (506)2759-9043 - (506)8895-7394 

 

Hoog aangeschreven gids nabij Treehouse (Gandoca – Manzanillo Wildlife Refuge) 

   

 

Walk in the reserve:  

35 US$  

4 hours 

Bird watching:  

45 US$  

4 hours 

Turtle watching:  

45 US$  

From 6:00 pm to ... 

 

 

Walk in the reserve 

Be prepared to live an unforgettable experience ! The further you walk into the refuge the more you will be 
bewitched by the exotic vegetation. The gigantic trees are covered with moss, lichens, bromeliads, orchids and 
other plants that cascade from their branches, creating a backdrop for life in the jungle. It’s possible to observe a 
number of species of birds among the 385 that exist in this area. Some examples are hummingbirds, tanagers, 
owls, and toucans. Our professional nature guides can help you to sharpen your senses in order to spot monkeys, 
sloths, iguanas, snakes, poisonous frogs, and numerous other types of animals. In addition to discovering the 
beneficial effects of the medicinal plants, you will have the opportunity to learn many interesting facts about our 
Afro Caribbean customs. 

What to bring :  Hiking boots, light cotton clothes, long pants, insect repellent, binoculars and water. 
Duration :   4 hours approximately,    Minimum : 2 persons. 

Manzanillo is located in a National Wildlife Refuge and is not a National Park. This means that the land is private 
property. You cannot, therefore, walk through the forest alone. However, there is an itinerary that you can follow 
without a guide. The trail goes along the coast to Punta Mona, behind Maxi’s restaurant, continues on the beach 
and crosses a small river. It will take you to a panoramic viewpoint and some lovely coves, while hardly leaving the 
forest. 

Bird watching 

Thanks to our rich biodiversity, and to our specialized bird watching guides who find delight in pointing out and 
sharing their knowledge on the various bird species of the area, this is definitely a superb bird watching tour ! 
Some of the species you could see in this area are the Red-capped Manikin, crested owl, the olive throated 
parakeet, pale vented pigeon, masked tityra, Collared Aracari, slaty ant shrike, keel-billed and chestnut-mandibled 
Toucan, Magnificent Frigate-bird, common black hawk, passerini’s tanager, and the black-cowled oriole, among 

mailto:crlocalguide@hotmail.com


others. 

What to bring :  Hiking boots, light cotton clothes, long pants, insect repellent, binoculars and water. 
Duration :   4 hours approximately,   Minimum : 2 persons. 

Hike to Punta Mona, return by boat 

Get ready for an unimaginable hike ! The further you go from the coast, the more you will appreciate the beauties 
of the Caribbean. You will have the opportunity to see some amazing coral fossils that form incredible cliffs, some 
over 60 meters high, with spectacular caves and heavenly beaches. Another way of experiencing this tropical rain 
forest. You will have the opportunity to see a certain number of birds among the 385 species in the refuge. Our 
professional guides will help you to sharpen your senses so you can benefit from the incredible riches this forest 
has to offer. As well as learning about the beneficial effects of the plants and the natural history of this heavenly 
paradise, you will also learn about the local customs and the Afro-Caribbean culture. On your way back by boat, 
you’ll have a completely different view of the forest. 

What to bring :  Hiking boots, light cotton clothes, long pants, insect repellent, bathing suits, binoculars  
   (optional), water and optional snacks. 
Duration :   Full day tour,    Minimum : 2 persons. 

You can do this tour on your own, but make sure to reserve your boat for the return trip before leaving Manzanillo. 
Behind Maxi’s restaurant, continue on the beach and cross a small river. This will take you to a panoramic 
viewpoint and some lovely coves, while hardly leaving the forest. 

Turtle watching 

Take the opportunity to travel through Time and go back to the beginning of evolution, represented by the nesting 
of these live fossils. The leatherback turtle is the biggest turtle in the world; it can be as large as 2 meters long and 
650 kg of weight. We will have an unforgettable night walk along the Gandoca Beach, guided by our professional 
staffs, who are real lovers of these reptiles and delight in sharing with you their knowledge. They will show you a 
different perspective of this spectacular experience. You will observe these mothers in the important work of 
laying eggs and at the same time you will learn important things about the natural history of these special animals 
in danger of extinction. Help us with the protection of sea turtles! 

What to bring :  Comfortable shoes, light cotton clothes, long shorts, repellent. 
Duration :   Full night tour,  Minimum : 2 persons. 

Note : This is a seasonal tour, from March to July. 

Tour to the Yorkín indigenous reserve 

Make the most of an exciting experience by sharing a day with one of the oldest cultures on the continent, the 
Bribrí tribe. They are located in one of the most recent areas of this region. One of our most experimented guides 
will take you from your hotel and accompany you throughout the tour. After you get to Bambú, you will have the 
opportunity to take a traditional Bribrí canoe up the Telire and Yorkín rivers, the natural boundary between Costa 
Rica and Panama. Once you arrive in the village you will enjoy a typical Bribrí meal, cooked in a fire pit, and learn 
about their culture, explore their marvelous gardens, see how they make chocolate and marvel at their archery 
skills. 

What to bring :  Hat, sun block lotion, extra clothing, bathing suit, raincoat bugs repellent. 
Duration :   10 hours,   Minimum : 2 persons. 

Note : does not include transportation round trip transportation from the hotel to Bambú. 

 

  



Beoordelingen : 39 x Uitstekend 
 
“met supergids de echte jungle in!” 
 Bezocht Maart 2013 
Als je een échte!! jungletocht wil maken en geen tocht langs asfaltwegjes , ga dan eens langs bij abel bustamante c. 
local guide .deze man is een wandelend boek , doodeerlijk , zegt je wanneer het beste tijdstip is om dieren te spotten en 
neemt je mee de jungle in , laat je vanalles proeven , een ware belevenis!Geeft je echt waar voor je geld . De tocht 
duurt 4 u en is vrij zwaar maar écht de moeite, dan pas zie je de jungle , hij toont je de dieren en geeft er ook uitleg bij 
.Deze gids een een zeer bekwaam man daarom dat we hem ook aanraden .neem voldoende drinken mee(is zeer 
warm) en ook wat om te eten!! pp koste de tocht 35us dollar  
Abel, bedankt voor de mooi leerrijke tocht ! from belguim  
Bezocht Maart 2013 

 

“Great GANDOCA-MANZANILLO and equally great FLORENTINO” 
Bezocht Juli 2013  
Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge was one of my favorite areas of Costa Rica that we visited during our 4-week long 
trip in July 2013, second only to Corcovado. It’s beautiful, filled with wildlife, and the trails are suitable for just about 
anyone from kids to seniors. The trek takes about 4 hours to complete and is not too strenuous.  
 
While you’re there I highly recommend asking guide Florentino Grenald to join you. He is the most charismatic, funny, 
and witty guy we met in a long time! His sense of humor is simply irresistible. He’s interesting, honest and on top of his 
personality is very knowledgeable about wildlife and can spot it like no one else. He was born and raised in Manzanillo 
and knows the area like the back of his hand. What’s more, you get the impression that he enjoys showing it to you and 
takes pleasure in sharing his country’s natural treasures. In addition, what really impressed me about him was the way 
he respects and cares for the environment e.g. by collecting garbage other people left behind or making sure the frog he 
showed us didn’t get harmed in any way in the process. It’s more than just business to him. In my opinion, Tino is as 
good as a guide can get. 
 
Vertaling: 
Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge was een van mijn favoriete gebieden van Costa Rica die we tijdens ons 4 -week 
lange reis in juli 2013, tweede alleen naar Corcovado bezocht. Het is mooi, gevuld met wild, en de paden zijn geschikt 
voor zowat iedereen van kinderen tot senioren. De tocht duurt ongeveer 4 uur en is niet te vermoeiend. 
 
Terwijl u daar bent ik beveel gids Danny Grenald aan. Hij is de charismatische, grappig en geestige interessante 
gesprekken met guy ontmoetten we in lange tijd! Zijn gevoel voor humor is gewoon onweerstaanbaar. Hij is interessant, 
eerlijk en op de top van zijn persoonlijkheid is zeer goed geïnformeerd over wildlife en het niemand anders plek. Hij was 
en getogen in Manzanillo geboren en kent het gebied als zijn broekzak. Wat de meer, krijg je de indruk dat hij u 
resultaat heeft en genoegen delen zijn land's natuurlijke schatten. Bovendien, wat echt indruk op mij over hem was de 
manier waarop hij respecteert en zorgt voor het milieu bijv. door ophalen vuilnis andere mensen vertrokken achter of om 
ervoor te zorgen dat de Frog hij liet ons niet op enigerlei wijze in het proces geschaad worden. Het is meer dan alleen 
business voor hem. Naar mijn mening is Tino zo goed als een gids kunt krijgen. 
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Panama kanaal 

Tips: 
“Indrukwekkend!”  
Beoordeeld op 11 februari 2014  
Leuk om te zien wat voor gigantische schepen er voorbij komen. Beste punt om de schepen te bekijken is Mira Flores. 
Vanuit Casco Viejo 5 dollar met de taxi, zeker een aanrader!  
 
“Indrukwekkend” 
Bezocht Juli 2013 
Het was erg indrukwekkend om die enorme schepen door de sluis te zien gaan ook de brug de Americas en het kanaal 
verderop bij Gamboa zijn een bezoekje waard.  
 
“Panamakanaal” 
Bezocht April 2013 
Echt fenomenaal om door het Panamakanaal te varen , een aanrader !!! De locks en de treintjes die de schepen door 
het kanaal begeleiden zijn iets dat je echt moet gezien hebben .Het was er wel snikheet en ze riepen altijd maar om dat 
we voldoende moesten drinken en een hoofddeksel dragen. Ik zou er direct terug naartoe willen gaan !  
 
“Fantastisch” 
 Bezocht Juli 2013 
Ik (vrouw) hou helemaal niet van techniek en boten maar dit vond ik fantastisch. Om te zien hoe groot het is en hoeveel 
verschil in hoogte de schepen moeten overbruggen om door te steken. We hadden een goede gids (Shana travel) die 
ons alle tijd gaf om net zo lang overal te kijken waar we wilden. 
Je bezoekt alleen het visitors centrum, een gebouw met prachtig zicht op de sluizen en een deel van het kanaal. Binnen 
is het museum en er is een filmzaal waar een film van 10 minuten wordt getoond in 3D, deze vond ik niet zo bijzonder 
en dat hoorde ik van meer mensen.  
 

Panama Roadrunner (Tripadvisor nr. 1. 142 x 5 sterren (van de 143) 
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