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r Parque Nacional Manuel Antonio. Dit is niet voor 
niets het populairste nationale park van het land: op 
een klein oppervlak komen een prachtig oerwoud vol 
apen, vogels en andere dieren en drie schitterende, 
lange stranden met wit zand samen. Zie blz. 167. 

Van paradijselijke stranden, serene wateren en magische regen

wouden tot vulkanen, een fantastisch rijke fauna en veel meer: 

dit zijn onze topaanbevelingen voor een bezoek aan Costa Rica. 
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v Tarrazú-koffie. Costa 
Rica toont zich van zijn 
beste kant met de koffie 

uit Tar razú, een van de 
beste ter wereld. Neem 
een kopje in Santa 
María de Dota in de 

bergen ten zuidoosten 
van San José. Zie blz. 254. 

s Waterwegen van Tortuguero. Al kanoënd over 
smalle waterwegen tussen overhangende takken met 
lianen en epifyten ziet u misschien een kaaiman op de 
oever, een leguaan op een zonnig plekje en apen in de 
bomen, en in elk geval heel veel vogels. Zie blz. 227. 

r Punta Uva. Een glasheldere, warme, ondiepe zee 
om in te zwemmen en een gezond koraalrif vlakbij 
maken Punta Uva  tot een idyllisch strand. Zie blz. 233.

Het beste van Costa RiCa: 
topbezienswaaRdigHeden
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s Las Pailas-pad. Maak de vulkanische activiteit in 
het Parque Nacional Rincón de la Vieja van dichtbij 
mee op dit goed bewegwijzerde pad door het bos, dat 
langs borrelende modderpoelen en zwavelbronnen 
voert. Zie blz. 177. 

r Canopy tour. Zie het oerwoud van bovenaf en laat 
de adrenaline stromen terwijl u op hoge snelheid door 
de bomen suist aan kabels die tussen platforms hoog 
in de kroonlaag zijn gespannen. Zie blz. 185-186. 

r Península de Osa. Een wil der
nis, veel dieren en avontuur: alles 
wat de ecobewuste reiziger in Costa 
Rica zoekt is hier te vinden, in deze 
zuidelijke Paci fi sche regio met zijn 

legenda ri sche biodiversiteit.  
Zie blz. 245. 

v Quetzal. Zelfs als u 
geen fervente vogelaar 
bent, is het een opwin
dende erva ring om een 
glimp op te vangen van  
de iriserend groene en 
rode quetzal, een van de 
schitterendste vogels van 
het westelijk halfrond.  
Zie blz. 187. 

r Volcán Arenal. De volmaakt kegelvormige 
Arenal voldoet aan het klassieke beeld van 
een vulkaan. Hoewel hij officieel in een rustfase 
verkeert, levert hij nog steeds de geothermische 
energie voor de onverminderd populaire warme 
bronnen. Zie blz. 213-214. 

v Musea in San José. Het 
Museo del Oro Precolombino 

herbergt de grootste collectie 
pre columbiaanse gouden arte
fac ten in MiddenAmerika, het 

Museo Nacional del Jade de uit
gebreidste collectie jade uit de 

Nieuwe Wereld. Zie blz. 131 en 133.



Het beste van Costa RiCa:  
andeRe Hoogtepunten
Nationale parken waar u geweldig veel dieren kunt observeren en 

heerlijk kunt wandelen, stranden voor zwemmers, surfers en duikers, 

prachtige wegen door de bergen en musea, kerken en markten:  

hier onder vindt u onze tips om uw keus te vergemakkelijken. 
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Parque Nacional 
Corcovado. Het laatste 
toevluchtsoord van veel 
bedreigde diersoorten, 
zoals Bairds tapir, de wit
lippekari en de jaguar, en 
talloze endemische vogel
soorten. Zie blz. 247. 
San Gerardo de Dota.  
Dit is een van de meest 
betrouw bare plekken om 
de quetzal te zien, plus 
andere vogels uit het 
hoogland, bij de Cerro de 
la Muerte. Zie blz. 254. 
Nevelwoud van Monte-
verde. Een beschermd 
nevelwoud in het hoog
land met een verbluffend 
aantal vlinder, vogel en 
zoogdiersoorten en een 
rijke flora. Zie blz. 183. 
Estación Biológica La 
Selva. Dit natte laag land
bos herbergt duizenden 
soorten insecten, plus 
zoogdieren, slangen en 

meer dan 400 soorten 
vogels, waaronder de 
bedreigde Buffons ara. 
Zie blz. 218. 
Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Ostional. 
Niets is zo mooi als een 
nach te lijke arribada 
(aankomst) van warana’s 
op dit strand ten noorden 
van Nosara. Zie blz. 204. 
Parque Nacional Tortu-
guero. Met hulp van een 
ervaren gids ziet u talloze 
vogels, zoog dieren en rep
tielen in deze doolhof van 
natuurlijke waterwegen in 
het oerwoud. Zie blz. 227. 
Jardín Botánico Wilson. 
Deze botanische tuin met 
bromelia’s, heliconia’s en 
nog veel meer planten en 
bomen trekt vogels en 
kleine zoog dieren; in het 
aan gren zende pri maire 
oer woud leven apen en 
slangen. Zie blz. 252. 

De beste plekken voor wilDe Dieren
Nosara. Bij Playa Pelada 
en Playa Guiones kunt u 
surfen, zwemmen en 
genie ten van specta cu
laire zonsondergangen  
en yoga op het strand.  
Zie blz. 203. 
Punta Uva. Bij het enige 
strand aan de Caribische 
kust waar u de zon in het 
water kunt zien zakken, 
kunt u ook fantastisch 
snorkelen en heerlijk 
zwemmen. Zie blz. 233. 
Montezuma.  
Hip, buiten de gebaande 
paden gelegen oord met 
op de rotsen beukende 
golven, een breed strand 
en ritten te paard over het 
zand naar verkoelende 
watervallen. Zie blz. 194. 
Manuel Antonio. Drie 
lange witte zandstranden 
tegen de achtergrond van 
een primair oerwoud waar 
het wemelt van de apen 
en vogels. Zie blz. 167. 

Manzanillo. Ga zwem
men, surfen of duiken, 
kijk hoe de plaatselijke 
vissers hun vangst aan 
wal brengen of loop over 
het strand naar het 
reservaat Gandoca
Manzanillo. Zie blz. 234. 
Playa Tamarindo. 
Surfparadijs met acht 
eerste klas surflocaties, 
talloze trendy restaurants 
en een bruisend uit gaans
leven. Zie blz. 199. 
Playa Hermosa.  
Gezins vriendelijk strand 
aan de NoordPacifische 
kust met warm, veilig 
zwem water, be taal bare 
accom mo da tie en 
zeiltochten bij zons  onder
gang. Zie blz. 197. 

De mooiste stranDen

Manzanillo.

Te paard over het strand van Montezuma.
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La Ruta de Los Santos. 
Plaatsjes met de namen 
van heiligen liggen aan 
een weg die zich door een 
hooggele gen bergdal slin
gert. Op terrassen tegen 
de hellingen wordt koffie 
verbouwd. Zie blz. 254. 
Braulio Carrillo-snel weg. 
De kronkelende snel weg 
naar de Caribi sche kust 
voert door ber gen met 
on gerept primair oerwoud 
met prachtige watervallen 
en wazig groene ver ge
zich ten. Zie blz. 152. 
Valle de Orosí. Rij op uw 
gemak langs velden met 
koffiestruiken, stop bij 
kerkjes uit de koloniale 
tijd en geniet van de 
weidse vergezichten over 
het mooie dal van de Río 
Orosí. Zie blz. 148. 

Costanera Sur. Op de 
brede weg die van Domi
ni cal zuidwaarts naar 
Coro nado voert wordt u 
getrakteerd op vergezich
ten over de Grote Oceaan 
en de bergen langs de 
kust. Zie blz. 241. 
Puerto Jiménez-Carate. 
Ruige, prachtige weg met 
span nende over steken 
van rivieren en weinig 
tekens van de moderne 
beschaving; alleen 
geschikt voor terrein
wagens. Zie blz. 249. 
Paso Real-San Vito. 
Deze weg voert over een 
berg kam en biedt uitzicht 
over de landelijke dalen 
aan weerszijden en de 
Cordillera de Tala man ca 
die in het noordoosten 
opdoemt. Zie blz. 253. 

De schilDerachtigste wegen

Kustpad langs de Grote 
Oceaan. Dit mooie pad 
voert van Bahía Drake 
naar het zuiden. Aan de 
landzijde wacht het oer
woud, aan de zee zijde 
beukt de branding tegen 
de rotsen. Zie blz. 246. 
Parque Nacional 
Chirripó. De ultieme 
tocht naar de hoogste top 
van Costa Rica voert door 
eikenbos en nevel woud 
en over de páramo; alleen 
voor de allerfitste wan de
laars. Zie blz. 255. 
Parque Nacional Rincón 
de la Vieja. Een tocht van 
twee uur door bossen en 
weiden naar de Catarata 
La Cangreja met warme 
bronnen en een koele 
poel aan de voet van de 
waterval. Zie blz. 177. 

Volcán Barva. Volg het 
pad door het beto ve rende, 
in nevel gehulde primaire 
oerwoud ten noorden van 
Barva de Heredia naar een 
fel groen kratermeer.  
Zie blz. 145-146. 
Parque Nacional 
Corcovado. Het pad 
tussen de parkstations  
La Leona en La Sirena 
voert over het strand, 
door het bos en langs 
rivieren. Geelvleugel ara’s 
krijsen boven uw hoofd. 
Zie blz. 247. 
Parque Nacional Carara. 
Dit pad is zeer toegan
kelijk  het begint vrijwel 
bij de snelweg  en voert 
door een majestueus 
primair bos vol vogels 
naar een hoefijzervormig 
meer. Zie blz. 163. 

De mooiste wanDelmogelijkheDen

Laguna Botos.

Teatro Nacional. Dit 
rijkversierde neoklas
sieke theater uit 1897, 
geïnspireerd op de Opéra 
in Parijs, biedt een 
podium voor het Orquesta 
Sinfónica Nacional en 
gastmusici. Zie blz. 129. 
Museo del Oro Pre-
colombino. De grootste 
collectie precolum bi aan
se gouden artefacten van 
MiddenAmerika maakt 
duidelijk hoezeer goud 
deel uitmaak te van de 
inheemse culturen.  
Zie blz. 131. 
Basílica de Nuestra 
Señora de los Ángeles. 
Deze grote kerk in Car tago 
is gewijd aan La Negrita, 
de bescherm heilige van 
Costa Rica. Elk jaar op  

2 augustus komen dui
zenden pelgrims haar 
eren. Zie blz. 147. 
Monumento Nacional 
Guayabo. De enige 
opgraving van een preco
lum biaanse nederzetting 
in het land, met impo
sante resten van wegen, 
aquaducten en gebou
wen. Zie blz. 151. 
Ujarrás. Romantische 
ruïne van de oudste kerk 
van Costa Rica, een para
dijsje voor picknickers en 
fotografen. Zie blz. 147. 
Sarchí. In dit kunstnijver
heidscentrum kunt u zien 
hoe ossenkarren en 
ande re voorwerpen met 
felgekleurde traditionele 
patronen worden beschil
derd. Zie blz. 156. 

culturele hoogtepunten

Wiel van een ossenkar.



het door de mens aangelegde Laguna de Arenal, 
heeft een hooglandkarakter. De ondiepe meren en 
moerassen van de beschermde natuurgebieden 
Palo Verde en Caño Negro zijn daarentegen weer 
periodiek overstromende wetlands die talloze 
steltlopers, waadvogels en reptielen aantrekken.

Kusten en koraalriffen
Mangrovebossen zijn de natuurlijke begroeiing 
van slibrijke, laaggelegen zeekusten overal in de 
tropen. In Costa Rica groeien vijf soorten man-
groven, die langs de Caribische en de Pacifische 
kust langgerekte moerasbossen vormen.

Naast deze bossen bestaat de kust van Costa Rica 
voornamelijk uit uitgestrekte stranden, vaak met 
donker vulkanisch zand, afgewisseld met lage 
rotsen en enkele eilandjes voor de kust.

Voor de Pacifische kust (de kust van de Grote 
Oceaan) in Costa Rica komen diverse kleine ko-
raalriffen voor. Aan de Caribische kant ligt slechts 
één belangrijk koraalrif, bij Cahuita. Koralen die 
riffen bouwen hebben zonlicht nodig en kunnen 
dus alleen in helder water overleven. Ze gedijen 
dan ook niet bij de mondingen van slibrijke rivie-
ren en zijn ook kwetsbaar voor elke toename in de 
slibafzetting. Helaas zijn bijna alle riffen voor de 

kusten van Costa Rica de afgelopen jaren ver-
zwakt doordat er door ontbossing steeds meer 
slibdeeltjes in het water terechtkomen. 

Hoewel de natuur door de ontwikkeling van het 
land steeds meer onder druk is komen te staan, 
spant Costa Rica zich in om zijn reputatie als 
groenste natie ter wereld te behouden. Voor som-
mige plaatsen geldt inmiddels een bouwstop en 
nieuwe ontwikkelingsprojecten worden eerst uit-
gebreid onder de loep gelegd.

Kortom, het immens gevarieerde landschap 
van Costa Rica vormt een glorieuze vakantiebe-
stemming, van de warme stranden aan de kalme 
Caribische Zee en de woelige Grote Oceaan tot 
aan de vulkanische cordilleras en de hoogste top 
van de koude Chirripó.  ❑

2 2  ◆  I n l e I d I n g

Een met palmen omzoomd strand bij Manzanillo.

Veel toeristen zijn zo op het regenwoud gericht dat 
ze de mangrovemoerassen vergeten. Hoewel deze 
vaak ontoegankelijk zijn en het er heet is en kan stin-
ken, wemelt het er van het leven. Mangrovebomen 
hebben manieren ontwikkeld om in zeewater en slijk 
te kunnen overleven. Ze zijn in staat overtollig zout 
uit te scheiden en hebben een uitgebreid wortelstel-
sel dat hen verankert in de instabiele slijklaag. Het 
slib is rijk aan algen en levert een belangrijke bijdra-
ge aan de voedselketen van zeedieren. Peddel in een 
kajak door het mangrovemoeras en u ziet krabben 
tussen de boomwortels en in het slijk, en enorme le-
guanen of soms ook brulapen hoog in de bomen. 

MangroveMoerassen



Caption Cation, Caption Caption.

Costa Rica vormt een raciaal en etnisch com-
plex geheel. Naast de Tico’s van Spaanse 
komaf, de overgrote meerderheid van de 

bevolking, zijn er nog vier andere hoofdgroepen. 
De mensen uit Gua na cas te hebben een donkere 
huid en lijken in doen en laten en in dialect op hun 
Nicara guaan se buren. In de zuidelijke, bergachti-
ge regio’s wonen indianen, die het land al lang 
voor de komst van de Spanjaarden bevolkten. Ze 
behoren tot zes taalgroepen. Hoewel steeds meer 
van hen Spaans spreken, zijn ze er nog altijd niet 
uit of het belangrijker is hun inheemse culturele 
identiteit te bewaren of meer met de algemene 
Costa Ricaanse cultuur te assimileren.

De zwarten aan de Atlantische kust zijn de 
grootste immigrantenminderheid van het land. Ze 
spreken Engels met een Caribisch accent en zijn 
trots op hun Jamaicaanse wortels. De Chinese 
Costa Ricanen, chinos, zijn afstammelingen van 
contractarbeiders. Ze zijn eigenaars van bars, res-
taurants en winkels, vooral in kleinere plaatsen. 

Ondanks die gemengde bevolking noemt Costa 
Rica zich pas sinds 2014 officieel een multi-etni-
sche en plurinationale natie. Het amendement op 
de grondwet dat in dat jaar werd aangenomen 
moet racisme en discriminatie tegengaan.

De inheemse volken
Archeologen hebben op basis van uiteenlopende 
berekeningen geconcludeerd dat Costa Rica tus-
sen de 30.000 en 400.000 indianen moet hebben 
geteld toen Columbus er zijn opwachting maakte. 
Nu zijn er nog circa 70.000, hoewel het moeilijk 
is een precies aantal te geven, aangezien veel in-
dianen gemengde huwelijken zijn aangegaan.

De geschiedenis van de Costa Ricaanse india-
nen komt in grote lijnen overeen met die van de 
rest van het continent. De Europeanen droegen 
ziekten bij zich waartegen de inheemse volken 

geen weerstand hadden; hele stammen werden zo 
uitgeroeid.

In de precolumbiaanse tijd woonden de Choro-
tega, verwanten van de Nicaro, in Guanacaste en 
op het Península de Nicoya. Ze leefden in patriar-
chale groepen, verbouwden maïs en leken in cul-
tureel opzicht op de volken uit Zuid-Mexico. Ze 
werden tijdens de Spaanse verovering gedeci-
meerd door ziekten en slavenhandelaars, die hen 
naar Panama en Peru wegvoerden. De afstamme-
lingen van de overlevenden zijn vrijwel opgegaan 
in de moderne Costa Ricaanse maatschappij.

Andere inheemse groepen spraken dialecten 
die uit Colombia stammen. Ze vormden verschil-
lende clans, waaraan de Spanjaarden namen ga-
ven. Hun eigen namen zijn bijna allemaal ver-

De bevolking van Costa RiCa
Costa Ricanen, of Tico’s, zijn er in alle soorten en 

maten. ‘We zijn allemaal Tico’s,’ luidt een bekende 

uitspraak, maar dat neemt niet weg dat sommige 

Tico’s het een stuk beter hebben dan andere.

Oma zorgt voor haar kleindochter in Tortuguero.
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Wie in het dichte oerwoud van Costa 
Rica wilde dieren wil zien, moet 
lopen zonder lawaai te maken en  
op een nieuwe manier leren kijken.
Wees niet teleurgesteld als u tijdens uw eerste be-
zoeken aan het tropische regenwoud niet meteen 
de honderden soorten vogels, apen en luiaards ziet 
die daar zouden moeten leven. Waarschijnlijk ziet u 
aanvankelijk vooral een grote, groene muur van ve-
getatie. Stel u gerust met de gedachte dat het oer-
woud wel degelijk talloze organismen herbergt, 
maar dat hun overlevingskans niet in het minst af-
hangt van het succes waarmee ze aan de aandacht 
van roofdieren en andere belagers - en daar bent u 
er één van - weten te ontsnappen. 

Doe wat huiswerk voor u het oerwoud in trekt. 
Bestudeer veldgidsen over de dieren in het betref-
fende gebied en zorg dat u weet waaraan u ze kunt 
herkennen, zoals hun kleur, vorm en gedrag. Be-
paal op welk tijdstip van de dag of nacht de dieren 
het actiefst zijn. Een goede verrekijker is onmis-
baar en kan omgekeerd ook als vergrootglas die-
nen. Huur bij meren of rivieren een bootje, al dan 
niet met gids. Het is de investering altijd waard.

Neem de nodige veiligheidsregels in acht. Be-
denk dat het oerwoud geen sprookjesbos is: er le-
ven gifslangen en bijtende en stekende insecten en 
soms kunnen dieren agressief worden. Zorg ervoor 
dat anderen weten waar u heen gaat, wanneer u 
verwacht aan te komen en wanneer ze u terug kun-
nen verwachten. Neem water, insectenwerende 
middelen, een zaklamp, zonnebrandcrème, een re-
genponcho of paraplu en een hoed of pet mee.

Kijk eerst voor u iets aanraakt, uw voet neerzet of 
ergens gaat zitten of tegenaan leunt. Kijk of er glib-
berige rotsen, modder, gevallen bomen, mieren of 
slangen op uw pad zijn voor u de blik naar boven 
richt. Zoek de begroeiing steeds weer af met uw 
ogen. Ga niet zomaar achter een vogel aan zonder 
te kijken waar u loopt. U zult niet snel slangen te-
genkomen, maar er zitten hele giftige tussen. (In 
het hele land is tegengif beschikbaar. Probeer kalm 
te blijven en te onthouden hoe de slang eruitzag.)

De beste tijd om te gaan
Een vuistregel: vroeg in de morgen en in de namid-
dag maakt u de meeste kans wilde dieren te zien, 

vooral aan de randen van hun habitat, dus langs ri-
vieren, stranden, open velden, wegen en paden. 
Wees alert op vormen, kleuren en bewegingen die 
niet in het ‘plaatje’ van de begroeiing passen. In de 
droge tijd zijn de bladverliezende bossen kaler, zo-
dat er in de boomkruinen sneller iets te zien valt, en 
zoeken dieren de afnemende drinkplaatsen op.

Sporen zoeken
Ervaren spoorzoekers letten op tekens die de leek 
snel over het hoofd ziet, maar die de aanwezigheid 
van een dier verraden. Onverklaarbare geluiden, 
‘ruisende’ bomen op een windstille dag of dingen 

die uit bomen vallen, zijn vaak een teken dat er een 
dier zit. Vallende zaden of bladeren kunnen van pa-
pegaaien, apen of luiaards komen. Fruit, noten, 
zaaddozen of bladfragmenten op het pad beteke-
nen dat hier een voedselboom staat die wellicht op 
dat moment wordt bezocht. Grote, donkere vormen 
tussen de takken kunnen slapende luiaards, mie-
reneters of apen zijn, een boomstam op een rivier-
oever een krokodil. In en op rottend hout zitten 
vaak amfibieën, insecten, schimmels en mossen. 
Een hol in een boom kan een nest bevatten.

Zodra u een beetje geoefend bent in het ontdek-
ken en herkennen van de flora en fauna, kunt u zich 
verdiepen in wat de dieren eten en waarom ze juist 
op díe plek leven. Zo krijgt u steeds meer inzicht in 
de fascinerende complexiteit van het oerwoud.  ❑

Een gids voor het  
tropische oerwoud

Vogelaars in het nevelwoud van Monteverde.
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Fernández de Oviedo, een Spaanse schrijver 
die in de 16e eeuw naar Costa Rica kwam, 
deed waarschijnlijk als eerste Europeaan 

verslag van de verbazingwekkende verscheiden-
heid aan tropische vruchten die hij hier aantrof. 
Hij liet zich enthousiast uit over elke nieuwe ont-
dekking. Zo noemde hij de ananas de ‘schoonste, 
wonderbaarlijkste dame in het rijk der groenten’.

Oviedo heeft waarschijnlijk niet alles kunnen 
proeven: daarvoor is er gewoon te veel, voor iede-
re smaak en het hele jaar door. Ga eens vroeg in de 
ochtend naar de Mercado Borbón in San José of 
de tientallen fruitkramen bij de Mercado Central. 
Of bezoek de groente- en fruitmarkten die door-
deweeks in bijna elk plaatsje in de Centrale Vallei 
worden gehouden en bekijk en proef de oogst van 
het seizoen. Ook langs de grotere wegen worden 
allerlei soorten fruit en vruchtensappen verkocht. 
Hier volgt een overzicht van het fruit dat Costa 
Rica biedt, van anona tot zapote.

Anona
De anona, ook wel ‘ossenhart’, is een vreemd 
ogende, hartvormige vrucht die tijdens het rijpen 
van groen naar donker-roodbruin kleurt. Het zoe-
te vruchtvlees is melkwit en bevat enkele grote 
zwarte pitten. U kunt de vrucht gewoon doormid-
den snijden en uitlepelen. De anona is familie van 
de chirimoya (anona chirimoya), die vooral in het 
noorden van het land voorkomt. De vrucht, die 
door Mark Twain ‘de heerlijkheid zelve’ werd ge-
noemd, heeft een zachtzoete smaak en een subtie-
le geur die aan rozenwater doet denken.

Broodvrucht
De broodvrucht wordt aan de Caribische kust ge-
teeld. Hij groeit aan een sierlijke boom met grote 
bladeren. Deze Polynesische soort is ooit door ka-
pitein Bligh (van de Bounty) naar West-Indië ge-

bracht en vandaar door Jamaicaanse immigranten 
naar Limón meegenomen. De broodvrucht wordt 
in veel hartige Caribische gerechten verwerkt.

Caimitos en andere sterren
De caimito of Costa Ricaanse sterappel ziet er, 
doormidden gesneden, als een ster uit. De smaak 
doet aan die van de mangoestan uit Maleisië en 
Thailand denken. De kleur van de glanzende schil 
varieert van paars tot lichtgroen. Het zoete vrucht-
vlees wordt meestal zó gegeten, maar in Limón 
wordt het in een glas met het sap van de bitter-
sinaasappel geschept, een combinatie die ‘huwe-
lijk’ wordt genoemd.

De glanzende, geelroze carambolas of ster-
vruchten zijn eveneens prachtig stervormig als ze 

Het fruit van Costa riCa
Of het nu hoog opgetast op de markt ligt, op een bord 

wordt opgediend of tot een shake wordt verwerkt, de 

enorme verscheidenheid aan Costa Ricaanse vruchten 

is een verrukking voor alle zintuigen.

Een fruitkraam langs de weg.
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Een gedetailleerde gids van Costa Rica, waarbij 
de belangrijkste bestemmingen met een  

cijfer (of letter) zijn aangegeven op  
de kaartjes (bijvoorbeeld 1).

Costa Rica is klein, maar er valt veel te zien en te doen. 
De stranden hier behoren tot de mooiste in het Caribi-
sche gebied. In het binnenland trekken weelderige oer-

wouden en actieve vulkanen wandelaars en natuurliefheb-
bers uit de hele wereld. Met maar liefst 28 nationale parken,  
8 bioreservaten en 73 natuurreservaten (en er komen continu 
nieuwe bij) maakt Costa Rica zijn reputatie als de geboorte-
grond van het ecotoerisme meer dan waar. Deze beschermde 
gebieden zijn de perfecte omgeving om de uitbundige flora 

en het spectaculaire vogelleven, belichaamd in de quetzal, te observeren.
De kleine, maar bruisende hoofdstad San José ver-

dient een bezoek om zijn fascinerende musea, van het 
Museo del Oro Precolombino en het interactieve Mu-
seo de los Niños tot het Museo Nacional del Jade. De 
stad is ook een handige uitvalsbasis voor de nabijgele-
gen bergen, waar de lodges allerlei activiteiten bieden, 
van paardrijden tot wildwatervaren (raften).

De Centrale Vallei is het groene, vruchtbare hart van 
Costa Rica. Het is een regio met traditionele markt-
stadjes, koffieplantages en vier actieve vulkanen. De 
vulkanen Poás en Irazú vormen het middelpunt van 
twee van de populairste nationale parken van het land. 
Van hieruit bent u zó bij de Centraal-Pacifische kust 
met zijn tropische stranden. De drie hagelwitte stran-
den van het Parque Nacional Manuel Antonio worden 
omzoomd door oerwoud en primaire bossen. 

Velen beschouwen het noorden als het echte Costa 
Rica. Hier wachten de rustige stranden van het Península de Nicoya, de wei-
degronden van Guanacaste en de natuurlijke rijkdommen van Monteverde 
en de Río Sarapiquí. De Caribische kust toont het ontspannen gezicht van 
Costa Rica. De hoge palmen, de felle zon en het helderblauwe water nodigen 
de bezoeker uit zich onder te dompelen in de prettig trage levensstijl.

Het zuiden ligt buiten de gebaande paden. Het is een woeste, prachtige re-
gio met uitgestrekte tropische jungles en de hoogste berg van Midden-Ame-
rika. Het Península de Osa en de Golfo Dulce zijn op zichzelf staande werel-
den, die vaak slechts per boot, met een vliegtuigje of te voet te bereiken zijn. 

Pak een goede kaart in en wees niet bang om te verdwalen - dat overkomt 
iedereen. Onderweg zijn in dit mooie land is al de helft van uw plezier. ❑

Reizen dooR Costa RiCa

i n l e i d i n g  ◆  1 1 9
Caption Cation, Caption Caption.

De Volcán Arenal in actie.

Even uitrusten van het surfen bij 
Playa Tamarindo.
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kende winkelcentra. Aan de oude weg 
tussen Escazú en Santa Ana, tegenover 
het winkelcentrum Los Laureles, ligt 
een groot ommuurd terrein met veel be-
waking en beveiligingsapparatuur. Dit 
is echter geen gevangenis van de streng-
ste categorie, maar gewoon de residen-
tie van de Amerikaanse ambassadeur in 
Costa Rica.

Santa Ana
Hoewel de appartementengebouwen, 
luxe villa’s en winkelcentra ook in San-
ta Ana › oprukken - de Lindora, een 
drukke verkeersader, is een echt winkel-
paradijs - is de plattelandssfeer er nog 
niet geheel verdwenen. Santa Ana stond 
vroeger bekend om zijn uien. Aan de 
dakranden en boven de deuropeningen 
van rustieke restaurantjes hangen ze nog 
in grote strengen. Aan de westkant van 
de stad liggen grote markten waar net 
als vroeger aardewerk, manden en lo-
kaal verbouwde uien worden verkocht.

Tijdens het Festival van de Barokmu-
ziek, dat meestal in de tweede week van 
november plaatsvindt, vult de kerk van 
Santa Ana zich met de klanken van ka-
mermuziek. De mooie kerk, die uit de 

jaren zeventig van de 19e eeuw dateert, 
biedt een intiem, passend decor en een 
uitstekende akoestiek.

Hoog in de heuvels boven Santa Ana 
kunt u in de Rancho Macho onder de 
sterren genieten van een zwoel briesje, 
terwijl de lichtjes van de stad in de diepte 
twinkelen. In het weekend wordt er in de 
namiddag traditionele marimbamuziek 
gespeeld. Een ander romantisch plekje 
is de Mirador Valle Azul, waar u hoog 
boven Escazú kunt genieten van goede 
wijn en de Italiaanse keuken.

Wie van moderne luxe houdt, kan 
naar Hotel Alta (www.thealta hotel.com) 
gaan, halverwege de oude weg tussen 
Escazú en Santa Ana. Het hotel heeft een 
uitstekend restaurant en toont soms werk 
van lokale kunstenaars. Voor minder ar-
tistieke zaken kunt u terecht in de Multi-
plaza (http://multiplaza.com), een van 
de grootste malls in Midden-Amerika. 
Het winkelcentrum ligt aan de tolweg 
naar Santa Ana, tegenover het El Camino 
Real Hotel.

Vanuit Santa Ana kunt u over binnen-
wegen door glooiende heuvels naar Ciu-
dad Colón rijden; u kunt ook de nieuwe 
tolweg nemen. Ciudad Colón is vooral 

Kaart
blz. 140

De roodoog- of rood-
voetmakikikker wordt 
niet bedreigd, maar 
zijn habitat neemt af.
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Bent u de chaos en drukte van San 
José zat, zet dan koers naar de 
stranden aan de Pacifische kust. 

Dankzij de tolweg naar de kust ligt 
Playa Jacó, een van de meest ontwikkel-
de badplaatsen van het land, op minder 
dan twee uur rijden van de hoofdstad. 
Zoekt u iets rustigers, dan vindt u in en 
bij het Parque Nacional Manuel Anto-
nio, een uurtje rijden ten zuiden van 
Jacó, enkele van de mooiste stranden 
van het land.

De weg naar de kust
Als u met de auto bent en in plaats van 
de nieuwe tolweg de mooiere oude rou-
te naar de kust wilt nemen, neem dan de 
afslag naar Atenas, die langs de interna-
tionale luchthaven Juan Santamaría en 
door La Garita de Alajuela voert. Een 
van de eerste laaglandstadjes die u na-
dert is Orotina, waar talloze kraampjes 
met vers fruit staan. De weg naar Oroti-
na slingert langs koffieplantages die te-
gen onmogelijk steile hellingen liggen. 
Al rijdend over de richels van dit ge-
bergte wordt u getrakteerd op verge-
zichten van vruchtbare groene akkers en 
glooiende dalen.

Wanneer u de brug over de Río Tár-
coles 1 nadert, zult u daar waarschijn-
lijk toeristen bij de reling zien staan, die 
hun camera’s en verrekijkers naar bene-
den richten. Hun aandacht wordt gevan-
gen door de krokodillen, grijze, voor-
wereldlijke monsters van soms wel 
zeven meter lang, die op de modderige 
oevers van de rivier van de zon genieten 

of tersluiks het bruine water doorklie-
ven, alleen hun snuit en gekamde rug 
nog zichtbaar boven het oppervlak. De 
meeste krokodilachtigen in Costa Rica 
behoren tot de kleinere kaaimansoort, 
maar dit is de beste plek in het land om 
de grotere spitssnuitkrokodil (Crocody-
lus acutus) te observeren. Soms zitten er 
hier bij de monding van de rivier wel 
twintig bij elkaar.

Het Parque Nacional Carara 2 
(tel. 2637-1054; dagelijks open 8.00-
16.00 uur) is een van de kleinste reser-
vaten van het land, maar kent wel het 

de CentRaal-PaCifisChe kust

De stranden aan de Centraal-Pacifische kust  
behoren tot de mooiste van het land en  

onderweg valt er veel natuurschoon te zien.  
Het Parque Nacional Manuel Antonio  

is een tropisch paradijsje.

Kaart 
blz. 164

San José

Gekoelde drankjes  
te koop op Playa 
Espadilla, Parque 
Nacional Manuel 
Antonio.

Caption Cation, Caption Caption.
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Costa Rica is een paradijs voor vogel
liefhebbers. Velen gaan er op zoek 
naar een van de mooiste, meest  
gekoesterde vogels ter wereld.

De quetzal geldt met recht als de schitterendste vo-
gel van het westelijk halfrond. Wereldwijd komen in 
de tropen circa veertig soorten trogons voor, waar-
toe de quetzal behoort; tien trogonsoorten zijn in 
Costa Rica te vinden. De quetzal is echter de onbe-
twiste ster en wordt als een van de mooiste natuur-
lijke schatten van het land beschouwd.

Het mannetje, zo groot als een duif, dankt zijn 
elegantie aan het intense contrast van zijn kleuren, 
de glans van zijn verenkleed, zijn prachtige versie-
ringen en zijn waardige, opgerichte houding. Het 
warme rood van zijn buik steekt fraai af tegen het 
iriserende groen van zijn kop, borst en rug. Zijn kop 
wordt bekroond door een smalle kam van opstaan-
de veertjes, die van zijn kleine gele snavel tot in zijn 
nek doorloopt. De punten van zijn lange, losse vleu-
geldekveren vallen gracieus over zijn vuurrode flan-
ken en zorgen voor een fraai geschulpte rand. Het 
opvallendst aan het mannetje zijn de twee sterk 
verlengde bovenstaartdekveren, die in de vlucht als 
een sierlijke groene sleep achter hem aan golven.

De quetzal is vrijwel geheel afhankelijk van de 
aguacatillo, een kleine wilde avocado, maar neemt 
desnoods zijn toevlucht tot insecten en kikkertjes. 

Symbool van vrijheid
Op eeuwenoude sculpturen en schilderingen valt te 
zien dat belangrijke Azteken en Maya’s zich graag 
met de lange staartveren van de quetzal tooiden. 
De Maya-vorsten hechtten zelfs meer waarde aan 
die staartveren dan aan goud. Ze geloofden dat de 
vogel niet in gevangenschap kon leven en zagen 
hem dus als het ultieme symbool van de vrijheid. 
Deze mythe is inmiddels ontkracht door moderne 
vogelkenners die ontdekt hebben hoe ze de quet-
zal in gevangenschap in leven kunnen houden. 

De zang van de quetzal is deze prachtvogel waar-
dig. De klank is voller en dieper dan die van andere 
trogonsoorten en de noten worden vloeiend aan-
eengesmeed tot een zachte, zoete melodie.

Broedgewoonten
De monogame quetzalpaartjes nestelen in holen in 
bomen in bergbossen of open plekken bij die bos-

sen. Het hol loopt net als dat van een specht vanaf 
de ingang recht naar beneden. Meestal is het diep 
genoeg om de zittende vogels in hun geheel te ver-
bergen, alleen de sleep van het mannetje past niet. 
Op de ongevoerde bodem van het hol legt het 
vrouwtje twee lichtblauwe eieren. Zij zit ’s nachts 
en midden op de dag op het nest. Het mannetje 
neemt het broeden ’s ochtends en in de namiddag 
van haar over. Zijn sleep hangt over de rand van het 
gat en wappert daar wat in de wind. Op een met epi-
fyten overdekte stam kunnen de veren makkelijk 
voor groene varenbladeren worden aangezien.

Jubelvlucht
Soms, als zijn partner hem komt aflossen, schiet 
het mannetje in een steile vlucht omhoog tot boven 
de boomtoppen, terwijl hij een jubelende roep laat 
horen. Op het hoogste punt aangekomen vliegt hij 
nog een rondje, om dan weer in het veilige blader-
dek te duiken - een uitbundige uiting van de levens-
kracht van deze vogel. 

In de ongerepte bergbossen van Costa Rica ko-
men nog veel quetzals voor. Zolang deze bossen 
gespaard blijven, lopen ze geen gevaar uit te ster-
ven, maar als ze verloren gaan, is Midden-Amerika 
ook zijn mooiste vogel kwijt. ❑

De quetzal

De quetzal wordt beschermd in vier nationale parken  
en twee nevelwoudreservaten.
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ontstond er behoefte aan een echte ha-
ven aan de Atlantische kust om te kun-
nen voldoen aan de stijgende Europese 
vraag naar koffie. In 1871 viel de keus 
op ‘El Limón’, destijds een vissersge-
hucht van vijf hutten dat bevolkt werd 
door zwarte migranten. 

In hetzelfde jaar zette de regering 
concessies uit voor de aanleg van de At-
lantische spoorlijn tussen San José en de 
Caribische kust. Minor Keith, de Ame-
rikaan die de concessie had verworven, 
kwam op het idee bananenplantages 
langs het traject op te zetten om extra in-
komsten te genereren voor het project, 
waarvan de kosten gestaag opliepen.

Zo groeide Puerto Limón uit tot een 
spoorweg- én bananenstad, die groten-
deels bevolkt werd door Afro-Caribi-
sche en Chinese immigranten die naar 
Costa Rica waren getrokken om werk te 
zoeken. Sinds 1872 hebben Puerto 
Limón en de bananenindustrie pieken 
en dalen beleefd: van recordoogsten tot 
arbeidsonlusten, gewelddadige stakin-
gen en ten slotte hoge werkloosheid 
toen de United Fruit Company zich uit 
het Caribische gebied terugtrok.

In die moeilijke perioden werd Puer to 
Limón genegeerd door de nationale re-
gering. De zwarte arbeiders en hun ge-
zinnen hadden geen burgerrechten en 
mochten geen werk zoeken aan de Paci-
fische kust of in de Centrale Vallei. Pas 
met de burgeroorlog van 1948 kwam er 
verbetering in de levensomstandighe-
den van de zwarte inwoners van Puerto 
Limón. Tegenwoordig zijn ze volwaar-
dige burgers van Costa Rica en kunnen 
ze gaan en staan waar ze willen.

Carnaval
Het carnaval van Puerto Limón is voor 
velen de beste reden om de stad te be-
zoeken. Dit uitbundige feest van een 
week wordt elk jaar in oktober gehou-
den, niet in de traditionele carnavals-
maand februari. Het carnaval van Puer-
to Limón is dan ook geen eeuwenoude 
traditie: het werd in 1949 in het leven 
geroepen door de kapper Alfred Henry 
King, die de festiviteiten om 12 oktober 
heen plande. Op die datum wordt her-
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Reizen naaR en veRvoeR in Costa RiCa

Reizen naaR Costa RiCa

Met het vliegtuig

De meeste internationale vluchten 
naar Costa Rica landen op luchthaven 
Juan Santamaría (www.fly2sanjose.com), 
op ongeveer 16 km van de hoofdstad 
San José. 

Een aantal luchtvaartmaatschap-
pijen vliegt op het Daniel Oduber 
International Airport in de stad 
Liberia, de belangrijkste luchthaven 
voor de noordwestkust: American 
Airlines, Air Berlin, Copa Airlines, 
Delta, Frontier Airlines, JetBlue, 
Sansa, United, Taca, US Airways en 
West Jet.
Vanuit Europa: Vanaf Schiphol vliegt 
u met Air France-KLM met een of twee 
tussenstops naar Costa Rica; ook 
Iberia, US Airways en BMI bieden 
vluchten met een tussenstop. Vanuit 
Brussel bieden onder andere Air 
France-KLM, Iberia, Delta Air Lines, 
American Airlines en Brussels Airlines 
indirecte vluchten naar Costa Rica. De 
enige directe vluchten vanuit Europa 
naar Costa Rica zijn die van Iberia, 
vanaf Madrid.
Bij vertrek: Het inchecken in Costa 
Rica kan lang duren, met name als er 
vroeg in de ochtend meerdere 
vluchten gepland staan, dus zorg 
ervoor dat u op de terugreis twee uur 
voor vertrek op de luchthaven bent. 
Bevestig uw vlucht voor de zekerheid 
de dag van tevoren nog even (hoewel 
dit bij de meeste maatschappijen niet 
verplicht is).
Bagage: Uw ruimbagage mag per stuk 
doorgaans niet meer dan 23 kg 
wegen; er geldt een maximum van 
twee stuks bagage, waarvan er slechts 
één gratis is. Ga zo nodig vooraf even 
na of het mogelijk is om surfplanken, 

fietsen en dergelijke mee te nemen. 
Zorg dat uw bagage goed is gelabeld 
met uw gegevens, en wees erop 
voorbereid dat uw bagage zoek kan 
raken. 

Voor uw handbagage gelden regels 
voor de hoeveelheid vloeistof die u 
mee mag nemen (flesjes van max. 
100 ml, verpakt in één afsluitbaar 
plastic zakje per persoon). Kijk op de 
website van uw luchtvaartmaat-
schappij of op www.schiphol.nl voor de 
meest actuele informatie).
Belasting: Voor buitenlandse bezoe-
kers geldt een vertrekbelasting van 
ca. $ 35, die moet worden betaald in 
dollars of colóns of per creditcard 
(Visa, MasterCard of American 
Express).

Luchtvaartmaatschappijen
Air France-KLM, tel. 020-4747747, 
www.klm.com.
Brussels Airlines, tel. +32-(2)- 
7232323, www.brusselsairlines.com
Iberia, tel. 0900-7777717, 
www.iberia.com.
Condor Airlines, tel. +49-(0)- 
1805707202 (Europa), 22431818 
(Costa Rica), www.condor.com. 
American Airlines, tel. 020-2013610 
(Nederland), 22482010 (Costa Rica), 
www.aa.com.

Met de bus

Vanuit Panama, Nicaragua, Mexico, 
El Salvador en Guatemala zijn er 
busdiensten naar Costa Rica.
Tica Bus, Paseo Colón, 200 m ten 
noorden en 100 m ten westen van 
Torre Mercedes (tel. 22969788,  
www.ticabus.com), biedt comfortabele en 
betrouwbare busdiensten in heel 
Midden-Amerika. Er gaan dagelijks 
bussen van en naar Nicaragua en 
Panama.

Trans Nica, Calle 22, Avenida 3,  
tel. 22234242, www.transnica.com. 
Nicaragua, tel. +505-22772104; 
Honduras, tel. +504-22397933.

Met de auto

De meestgebruikte autoroute van de 
Verenigde Staten naar Costa Rica gaat 
langs de Pacifische kust van Mexico, 
Guatemala, El Salvador, Honduras en 
Nicaragua. Over de weg zijn er aan de 
grens met Nicaragua twee grensover-
gangen: een bij Peñas Blancas, aan de 
kant van de Grote Oceaan, en een bij 
Tablillas (Alajuela), bij de rivier de San 
Juan. De belangrijkste grensovergang 
met Panama ligt ook aan de kant van 
de Grote Oceaan, bij Paso Canoas. Aan 
de Caribische kant, bij Sixaola, is een 
overgang waar voertuigen over een 
smalle brug de grens kunnen over-
steken. Ook is er een grensovergang 
bij Río Sereno. 
Rijbewijs: Bestuurders moeten hun 
rijbewijs, een eigendomsverklaring (of 
een beëdigde verklaring van de eige-
naar, als de auto van iemand anders 
is) en een hoja de salida (uitreisver-
gunning) uit Nicaragua of Panama (het 
land waar u vandaan komt) kunnen 
laten zien. 

Bij de douane wordt in uw paspoort 
genoteerd dat u met de auto bent 
gekomen, en de auto krijgt een 

Luchthavens

Juan Santamaría (internationale 
vluchten), tel. 24372400/2626.
Daniel Oduber Quiros, Liberia 
(internationale vluchten;  
www.liberiacostaricaairport.net),  
tel. 26681010.
Tobias Bolaños, Pavas (binnen-
landse vluchten), tel. 22322820.

eRvoeR V
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Hotels, jeugdHerbergen, 
bed & breakfasts

Waar te verblijven

De populairste verblijven in San José 
bevinden zich in el puro centro, het 
centrum: rond de Plaza de la Cultura 
en in het historische Barrio Amón, 
waar u een aantal karaktervolle 
boutique hotels vindt. In andere delen 
van San José kan het nogal luidruchtig 
en vuil zijn en u kunt er dan ook voor 
kiezen om net buiten de hoofdstad te 
overnachten. Te denken valt dan aan 
Escazú, Santa Ana, Alajuela, Heredia 
of andere plaatsen in de Centrale 
Vallei, die tevens een goed beeld 
geven van het Costa Ricaanse leven. 

Het hoogseizoen duurt in Costa 
Rica van 1 november t/m 30 april en 
het laagseizoen van 1 mei t/m 
31 oktober - exclusief juli en augustus, 
wanneer de prijzen vanwege de grote 
vraag omhoog gaan. In het laag-
seizoen kunnen overnachtingen tot 
wel 40 procent goedkoper zijn.

Als u al wel hebt gereserveerd maar 
nog niet betaald, kan het gebeuren dat 
uw kamer alsnog aan iemand anders 
wordt vergeven, met name in het 
hoogseizoen, bij de stranden en in 
Monteverde. Korting is soms mogelijk 
als u langer dan één nacht blijft. 
Informeer bij uw hotel naar korting in 
het groene (natte) seizoen.

De prijzen voor afgelegen lodges in 
gebieden als Tortuguero of het 
Península de Osa lijken hoog, maar 
deze zijn meestal inclusief maaltijden 
en vaak ook inclusief vervoer en een of 
twee excursies.

Toeristische informatie: het 
Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT) bevindt zich in het centrum van 
San José, aan Avenida Central, 50 m 
ten westen van de Plaza de la Cultura 
(tel. 22221090, www.visitcostarica.com), 
open ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur; 
gesloten van 12.00-13.00 uur. 

Het ICT kent een classificatiesysteem 
voor lodges op basis van grootte en 
faciliteiten. In de praktijk worden er 
echter allerlei verschillende, 
onofficiële namen gebruikt: 
Apartotel: Appartementen in een 
hotelachtig complex, met kook-
gelegenheid en woonkamer. Per week 
of per maand te huur. 
Cabina: Meestal een eenkamerhut 
met douche en bad, vaak vlak bij het 
strand in toeristische plaatsen. 
Cabinas kunnen enorm variëren in 
kwaliteit en prijs.
Bed & Breakfast: Veel variatie in 
kwaliteit en prijs: van een eenvoudige 
kamer bij iemand thuis tot een stijlvol 
privépension met zwembad en 
tennisbaan.
Lodge: Populair in de afgelegen gebie-
den, meestal nabij parken en beziens-
waardigheden in de natuur. Maaltijden 
zijn doorgaans bij de prijs inbegrepen. 
Een verblijf in een lodge wordt bijna 
altijd gecombineerd met een buiten-
activiteit: vogelobservatie, wandel-
tochten met gids of paardrijtochten.
Villa of chalet: Vaak niet te onder-
scheiden van een hotel.
Inn: Vaak een bed & breakfast, maar 
dan met uitgebreidere faciliteiten.
Resort: Meestal een luxueus 
hotelcomplex met alles erop en eraan.
Hotel: Alles met meer dan tien kamers. 
Hostel/jeugdherberg: Er zijn enkele 
jeugdherbergen; prijzen variëren.
Albergue/Pensión: Eenvoudig klein 
hotel. 

Homestays
Als u de inwoners en de cultuur van 
Costa Rica echt wilt leren kennen, kunt 
u kiezen voor een homestay. Hierbij 
overnachten bezoekers in de logeer-
kamer van een Costa Ricaans gezin en 
doen net zoveel mee met de dagelijkse 
activiteiten als ze zelf willen. Een 

goede homestay vindt u het gemakke-
lijkst via een van de vele taalinstituten, 
die u bovendien kunnen helpen bij het 
reserveren. Soms verhuren lokale 
gezinnen kamers tegen een vast tarief, 
waarbij maaltijden en de was zijn 
inbegrepen. Op de universiteit en op 
de prikborden van het Centro Cultural 
Costarricense-Norteamericano vindt u 
advertenties, evenals op de site van 
The Tico Times en in lokale kranten. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het 
delen van een lodge met Ticos of met 
andere buitenlandse toeristen, kijk 
dan eens op Craigslist Costa Rica,  
www.costarica.en.craigslist.org.

Handige adressen

Costa Rican Hotel Association 
Tel. 22200575 
www.costaricanhotels.com
Een goede bron van informatie over 
hotels.
Costa Rican Vacations
Tel. 22967715 
www.vacationscostarica.com
Gespecialiseerd in de verhuur van 
appartementen, flats en villa’s. 

ccommodatie A

Lodge in Carate.
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Eetgelegenheden

Door de constante toestroom van 
buitenlandse toeristen en restaurant-
houders kent Costa Rica een inter-
nationaal georiënteerde keuken  
- naast uiteraard de traditionele lokale 
kost, de comida tipica. 

De chicste restaurants vindt u in San 
José, in het centrum en in de oostelijke 
buitenwijken Barrio Escalante, San 
Pedro en Curridibat. In de rijkere 
westelijke buitenwijken Escazú en 
Santa Ana openen - en sluiten -  
geregeld nieuwe, trendy restaurants.

Buiten de Centrale Vallei zijn de be- 
tere restaurants met name te vinden in 
de populaire toeristische oorden aan de 
Pacifische kust. Bekend is Ojochal, een 
klein Frans-Canadees dorpje ten zuiden 
van Uvita, met een Franse bakkerij en 
twee uitstekende Franse restaurants. 

Aan de Caribische kust vindt u in 
Cahuita en in en rond Puerto Viejo 
allerlei goede restaurants, variërend 
van de klassieke, pittige Afro-Caribische 
keuken tot een enorme diversiteit aan 
Italiaanse restaurants, waaronder twee 
van de beste van het land.

In de betere restaurants kan het 
verstandig zijn om te reserveren, maar 
elders is dat doorgaans niet nodig. 
Restaurants zijn wettelijk verplicht om 
op de menukaart prijzen inclusief btw 
en bediening (in totaal maar liefst 
23 procent) te vermelden. Op veel 
menukaarten, met name die in 
toeristische oorden waarop prijzen zijn 
aangegeven in dollars, wordt dit echter 
stiekem toch niet gedaan. Vraag 
daarom voor u bestelt of de bediening 
en de btw zijn inbegrepen. Tenzij de 
service echt uitstekend is, hoeft u geen 
fooi te geven, aangezien de verplichte 
10 procent servicekosten naar het 
bedienend personeel gaat (althans, dat 
is de bedoeling). 

Voor vegetariërs zijn er steeds meer 
opties; zelfs in de eenvoudigste eet-
gelegenheden is er desnoods altijd wel 
rijst met bonen en salade te krijgen.  
NB: sin carne betekent letterlijk 
weliswaar ‘zonder vlees’, maar wordt 
vaak uitgelegd als ‘zonder rundvlees’. 
Vraag om sólo vegetales om zeker te 
zijn van een vegetarische optie. 

Op de overdekte markten vindt u 
diverse sodas, barretjes waar u voor 
weinig geld lokale etenswaren kunt 
inslaan. Op de vismarkt van Puntarenas 
kunt u de garnalenpellers, zittend op 
hun krukjes bij hun kramen, in razend 
tempo aan het werk zien. 

De wekelijkse markten zijn ook een 
geweldige plek om voor weinig geld 
tropisch fruit en groente te kopen. De 
kooplui vertellen u graag hoe al hun 
mysterieuze vruchten heten en laten ze 
u ook proeven. De markt is eveneens 
een leuke plek voor een snel ontbijt, 
aangezien er verkopers zijn die gallo 
pinto, met kaas gevulde tortilla’s, 
Salvadoraanse pupusas en verse 
vruchtensap verkopen. In de meeste 
plaatsen is er op zaterdag- of zondag-
ochtend markt; aanraders zijn de markt 
van Zapote bij de oude arena, ten 
zuidoosten van San José (zondag), de 
markt van Coronado bij de gotische 
kerk (zondag) en de zaterdagmarkt van 
Heredia, die zich over een lengte van 
1 km uitstrekt langs de oude 
spoorbaan.

Alcoholische dranken

Lokale bieren, die prima te drinken zijn 
maar verder niet heel bijzonder, zijn 
onder meer Imperial, Pilsen, Rock Ice 
en Bavaria. Dankzij enkele kleine 
brouwerijen wordt er in sommige trendy 
restaurants en bars nu ook beter bier 
geschonken. Hoewel er bij het eten 
meestal geen wijn wordt gedronken, 

zijn er steeds meer goede Zuid-Ameri-
kaanse wijnen verkrijgbaar.

Voor het drinken van alcohol geldt in 
Costa Rica een minimumleeftijd van  
18 jaar. In sommige cafés kan er om 
legitimatie worden gevraagd.

Guaro, de lokale sterkedrank op 
basis van suikerriet, is goedkoop en 
bijzonder sterk. Cocktails met fruit zijn 
tegenwoordig populairder; zo bestaat er 
een aantal verrassende variaties op 
martini’s en margarita’s. 

Openingstijden
Van ma. t/m za. openen de meeste 
bars en restaurants ergens tussen 8.30 
en 11.00 uur. Ze sluiten rond midder-
nacht, en in steden vaak rond 2.00 uur. 
Op zondag sluiten ze soms eerder, of 
blijven zelfs de hele dag gesloten. 

Buiten de toeristische gebieden zult 
u op tijd moeten eten, omdat alles er 
vroeg dicht gaat - maar dat geldt ook 
voor veel toeristische gebieden. Op vr. 
en za. is het druk; op de rustigere 
andere avonden zijn er wel eens happy 
hours en andere aanbiedingen.
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Eethuisje in Puerto Viejo 
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Festivals

(NF = nationale feestdag)
1 jan. Hoogtepunt van een week van 
festiviteiten in San José en andere 
plaatsen (Fiestas del Fin del Año). De 
feestelijkheden gaan de volgende dag 
weer verder. NF
Half jan. Fiestas in Santa Crus 
(Península de Nicoya) met rodeo’s, 
stierenvechten, muziek en dans; groot 
muziekfestival in Palmares (Alajuela).
Feb./mrt. Jaarlijkse orchideeënshow; 
ook de beste tijd om de bloeiende 
orchideeën in Lankester Gardens, 
Cartago, te zien. Het seizoen van  
de nationale theatersymfonie van  
San José begint in maart. Rodeo’s in 
San José. Het Caribisch gebied en 
Monteverde hebben in maart 
muziekfestivals.
Half mrt. Nationale handwerkbazaar 
in het centrum van San José. Het feest 
van San José, de patroonheilige van 
San José. Día del Boyero (dag van de 
ossenkarrijder), met parade en 
inzegening van de ossenkarren 
(carretas), San Antonio de Escazú.
Mrt./apr. Semana Santa, heilige 
week: banken, postkantoren, 
regeringskantoren en veel winkels en 
restaurants zijn op do. en vr. gesloten. 
Jueves Santo, heilige donderdag. NF; 
begin van de ceremonies voor de 
heilige week. Viernes Santo, Goede 
Vrijdag: religieuze processies om 
13.00 en 16.00 uur. NF. ‘Romeinse 
soldaten’, Bijbelse figuren, en in het 
zwart geklede rouwenden; San 
Joaquín de Flores, Heredia, heeft een 
van de indrukwekkendste processies.
11 apr. Dag van Juan Santamaría, de 
held van Costa Rica die sneuvelde in 
de slag van Rivas tegen William Walker 
in 1856, wordt in Alajuela gevierd. NF
1 mei Dag van de Arbeid; mars in San 

José. Verkiezing van de voorzitter van 
het Congres. NF
Mei/jun. Feest van Corpus Christi op 
de donderdag na de Drievuldigheids-
zondag.
29 jun. Feesten van Petrus en Paulus.
25 jul. Anexión de Guanacaste. De 
president herdenkt de annexatie van 
de provincie Guanacaste; ruiter-
parades en concerten. NF
2 aug. Nuestra Señora de los Angeles, 
feest van de patroonheilige van Costa 
Rica, in de basiliek in Cartago. Dui-
zenden pelgrims verzamelen zich in de 
voorafgaande dagen in Cartago. NF
15 aug. Maria-Hemelvaart en 
Moederdag. NF
15 sep. Onafhankelijkheidsdag. De 
onafhankelijkheid van Spanje (sinds 
1821) wordt in het hele land gevierd. 
Op 14 september zingt iedereen om 
18.00 uur het volkslied. NF
12 okt. El Día de la Raza (ook wel El 
Día de las Culturas; dag van de samen-
komst van culturen). Een week durend 
carnaval in Puerto Limón met praal-
wagens, danswedstrijden en een grote 
parade. NF
Half dec. Lichtjesfestival: enorme 
kerstoptocht, de hele maand 
vuurwerk. 25 December/laatste week 
van het jaar: Kerstmis. NF  
Festejos Populares, met vuurwerk en 
activiteiten in Zapote. 25 December 
tot 3 januari, parade met paarden 
(tope) om 12.00 uur op 26 december, 
centrum van San José. 

Kunst en cultuur 

Kunstgaleries

Een groot aantal kunstenaars in de 
stad houdt de kunstscene in leven.
Meer dan dertig galeries tonen een 
overzicht van Costa Ricaanse kunst 

van de koloniale tot de moderne tijd 
(Museo de Arte Costarricense), 
inheemse maskers uit de zuidelijke 
regio Boruca (Galería Namú), tot lokale 
en experimentele en multimedia-
installaties (Jakob Karpio, teorética). 
De Costa Rica Art Tour (tel. 83595571, 
www.costaricaarttour.com) voert langs 
verschillende ateliers; reserveren is 
raadzaam voor deze dagtocht langs 
vijf ateliers/galeries.

Muziek

De Costa Ricaanse muziekscene 
wordt gedomineerd door Editus, het 
jazztrio dat twee Grammy Awards heeft 
gewonnen voor het werk met de 
Panamese singer-songwriter Rubén 
Blades, en door Manuel Obregón, een 
internationaal vermaarde pianist. Op 
muziekfestivals in Monteverde en het 
Caribisch gebied en op het Credomatic 
International Music Festival, ziet u 
muzikanten op zeer diverse locaties 
optreden. 

Lokale mariachis brengen serena-
des in traditionele restaurants, en de 

evenementen, Kunst en cultuur, uitgaan, 
winKelen en buitenactiviteiten

ctiviteiten A

De Engelstalige onlinekrant The 
Tico Times publiceert naast het 
dagelijks nieuws ook een overzicht 
van activiteiten en voorstellingen 
(www.ticotimes.net).

Het Spaanstalige dagblad La 
Nación plaatst op vrijdag een 
uitgebreide uitgaansagenda in het 
katern ‘Tiempo Libre’, evenals 
dagelijkse advertenties voor 
theater en concerten. 

Ook de website AM Costa Rica 
(www.amcostarica.com/calendar.htm) 
biedt een redelijk uitgebreide 
uitgaansagenda.

Wat speelt er
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  A dressen

Het wegennet van San José vormt een 
raster. Van noord naar zuid lopende 
wegen heten calles, van oost naar 
west lopende wegen zijn avenidas. De 
Avenida Central (Av. Ctl) is de scheids-
lijn tussen het noordelijke en het 
zuidelijke deel van de stad; ten westen 
van het Hospital San Juan de Díos 
wordt het de Paseo Colón. De Calle 
Central (Ca. Ctl) verdeelt San José in 
oost en west. De zuidelijke avenues en 
de westelijke straten zijn even 
genummerd, de noordelijke avenues 
en de oostelijke straten oneven.

De Avenida Central loopt als brede 
voetgangerszone door het stadshart 
langs veel van de belangrijkste 
attracties en winkels. Wandelen is dan 
ook een prima manier om de stad te 
verkennen. Het gedeelte van Avenida 4 
tussen Calle 12 en Calle 7 vormt een 
leuk voetgangersgebied met allerlei 
beelden, waaronder een levensgrote 
John Lennon op een bankje. In de 
meeste andere straten moet u zich 
over de smalle stukjes stoep langs de 

chinamos (kraampjes) werken, en de 
straat oversteken kan een hele uit-
daging zijn. Auto's hebben voorrang, 
niet de voetgangers, dus kijk altijd 
goed uit voordat u oversteekt. Zolang u 
echter de gebruikelijke voorzorgs-

maatregelen treft, kan een wandeling 
een leuke manier zijn om de beziens-
waardigheden van San José te 
bekijken.

Voor adressen worden de volgende 
afkortingen gebruikt: Av. = avenida, 
Ca. = Calle, Ctl = central, Apto/Apdo = 
apartado (postbus, voor postadres-
sen). In een adres wordt eerst de straat 
of avenue vermeld, gevolgd door de 
straten of avenues waartussen het 
betreffende adres zich bevindt. Het 
adres van de Catedral Metropolitana is 
bijvoorbeeld 'Ca. Ctl, Av. 2-4', wat 
betekent dat de kathedraal zich op de 
Calle Central bevindt, tussen Avenida 
2 en 4. 

In het grootste deel van Costa Rica 
worden geen adressen of straatnamen 
gebruikt, en ook hebben huizen geen 
huisnummers. Hoewel de straten en 
avenues in het centrum van San José 
genummerd zijn, maken de Costa 
Ricanen daar geen gebruik van. Een 
adres wordt meestal weergegeven als 
de afstand in meters (metros) ten 
noorden, oosten, zuiden of westen van 
een bepaald punt.

raktische informatie P

een handig overzicht van praktische 
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Alarmnummers 

Overal in Costa Rica belt u in 
noodgevallen 911 (112 met 
mobiele telefoon).
Auto-ongelukken: tel. 800-
87267486 (wegenpolitie in San 
José) en 800-8008001 (Nationaal 
Verzekeringsinstituut in San José).
Aangifte doen: tel. 22953272 of 
911 (Organismo de Investigación 
Judical (OIJ) in San José, 24/7 
bereikbaar).
24-uurs apotheek: Farmacia 
Clínica Bíblica (tel. 25221000,  
San José), Farmacia CIMA  
(tel. 22081000, Escazú).
Gestolen VisaCard: tel. 0-800-
0110030.
Gestolen MasterCard: tel. 0-800-
0110184.
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