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Dag 1: 2 maart 2019 
Om 08.30 uur aanwezig in vertrekhal 2 van Schiphol. Alle deelnemers die deze dag reizen zijn voor 09.00 uur 

aanwezig, dus we kunnen op tijd inchecken. Inchecken is ook al zo’n nieuwe ding voor degene die niet vaak reizen 

vanaf Schiphol. Inchecken kan alleen met je paspoort bij een automaat en je krijgt vervolgens je boardingpas 

geprint. Daarna kun je zelf je koffers afgeven. Helaas lukt het inchecken bij 1 deelnemer niet, dus checken we nog 

even “ouderwets” in  bij een balie met een ‘echte’ medewerker. Het vervolg (douane en safety-checks) gaat snel, 

dus we zijn helemaal klaar voor de reis. 

Na 11,5 uren vliegen landen we in Panama City. Er zijn genoeg films aan boord te zien om je niet te vervelen. 

Aangekomen in Panama ervaren we gelijk de temperatuur van 33 

graden bij het verlaten van het vliegtuig. Vervolgens op zoek naar de 

gate van de volgende vlucht. Na een kleine 2 uren kunnen we 

inchecken en vliegen we met Copa Airways naar San Jose in Costa 

Rica. Ondertussen schemert het in Panama City en in nog geen half 

uur is het donker. Ook gedurende de vlucht kun je zien hoe snel het 

donker wordt. Eerst is er aan de horizon nog een flinke oranje gloed 

waar te nemen, maar binnen 10 minuten is die weg. 

De aankomst in San Jose gaat prima. De paspoortcontrole gaat best 

wel langzaam, maar de rest gaat redelijk vlot. Na door een haag van 

mensen gelopen te zijn die ons taxi’s en allerlei ander vervoer 

aanbieden, vinden we Pieter Westra redelijk snel en gaan vervolgens, 

na het pakken van de koffers, op weg naar het hotel. Daar 

aangekomen, gaat iedereen snel naar zijn/haar kamer en ligt 

iedereen al vrij snel te slapen. 

 

 

Dag 2: 3 maart 2019 
Na een redelijke nachtrust loopt de wekker om 05.30 uur af. Om 06.00 uur vertrekken we naar ons eerste verblijf 

in Tortuguero. We stappen in een grote bus, want er moeten nog meer mensen opgehaald worden. Iedereen gaat 

naar het zelfde punt waar straks de boten naar de diverse lodges vertrekken. 

Na eerst vastgezeten te hebben in het verkeer van San Jose vanwege een marathon, vertrekken we met de 

nodige vertraging naar onze eerste stop om te ontbijten. Dat doen we onderweg. Ook hierbij een tegenvaller: 

Weg 32 is afgesloten en we moeten de oude weg gebruiken. Dat geldt voor alle bussen, dus het is daar druk. Ook 

dat gaat ons meer reistijd kosten. Maar aangezien elk nadeel ook een voordeel heeft; Deze oude route blijkt wel 

heel mooi en afwisselend te zijn. De gids die aan boord van de bus is, vertelt het nodige over de geschiedenis van 

Costa Rica en ook over wat we zien onderweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na het ontbijt arriveren we zo rond 12.30 uur bij de vertrekplaatsen (Caño Blanco) van de boten naar Tortuguero.  

     

Op dat moment is het heel druk, maar daarna wordt het steeds rustiger qua mensen. Het is ongeveer 1,5 uur 

varen naar de eindbestemming.  

We varen snel, dus foto’s maken is lastig. Morgen hebben we 2 ‘rustige’ boottochten, dus zijn er meer 

mogelijkheden voor foto’s. Rond 14.00 uur arriveren we Pachita Lodge.

  

We gaan eerst lunchen en daarna  snel inchecken en de kamer zoeken e  even bijkomen van de lange reis om hier 

te komen. Om 15.30 uur staat de volgende boottocht gepland. We gaan naar de overzijde naar de Evergreen 

Lodge, omdat het woud daar iets meer open is en dus meer kans op vogels waar te nemen. 

  



     

 Het is tropisch warm en de luchtvochtigheid is hoog. Dat is even wennen en acclimatiseren. Rond 17.30 uur zijn 

we weer terug en vervolgens het ritueel dat zich de komen de 14 dagen zal voordoen: Het invullen van de 

vogellijst en dan eten of andersom. En na zo’n lange dag vroeg slapen. 

 

  

Dag 3: 4 maart 2019 

Vanmorgen om 05.00 uur de wekker. )5.30 uur koffie en koekjes van Pieter en om 06.00 uur op de boot. De boot 

is open en tussen 111.00 en 1400 is het eigenlijk te warm. Vandaar dit vroege tijdstip. 

Het ironische is dat het bij vertrek regent. Hoewel zachtjes, wordt je toch nat. Gelukkig zijn er degelijke poncho’s 

aan boord, zodat je de fotoapparatuur ed daaronder kan stoppen. Eenmaal in de boot moesten we eerst naar de 

overkant om een kaartje voor het nationaal park te kopen. Aangezien iedereen dat moet doen, duurt dat wat 

lang. En toen begon de speurtocht door het Parque Nacional Tortuguero. We hebben o.a. een grote king fisher 

(de grootste ijsvogel) een visarend, een big swalow zo’n beetje de grootste zwaluw die er bestaat.  

Ook zagen we verschillende toucan’s, black heron, slangenvogel enz. Helaas begon het steeds harder te regenen 

en dus gingen we in vliegende vaart terug ,de regen striemend om de oren. 

  

  



 Na terugkeer gaan we aan het ontbijt. Enorm veel vruchten (ananas, papaja, (water)meloen, etc) en voor de 

liefhebber rijst met zwarte bonen en gebakken banaan. Na het ontbijt gaan we een rondwandeling doen over het 

resort voor de liefhebber. De rondwandeling blijft ook verrassen. Nu het droog is komen de vogels weer 

tevoorschijn. We zien er verscheidene, zoals de common black hawk, maar ook krabben, spinnen en uiteraard 

diverse planten / bloemen. 

  

    

 

Na de rondwandeling gewoon even zitten bij de lodge en even genieten van de geluiden, waaronder brulapen. 

Rond 13.00 uur is het weer lunchtijd en rond 14.30 uur de volgende boottocht. Ook daarbij nog even een klein 

buitje, maar daarna is het gewoon droog. De tocht gaat nu door een ander deel van Parque Nacional Tortuguero. 

Eerst varen we naar de overkant om Pieter op te halen. We zagen verschillende Heron’s, slangenhals vogels, wat 
kleine kaaimannen, witte Egrets. Ook hebben we 5 minuten stilgelegen met de motor uit om te genieten van de 
geluiden van de jungle. We zagen ook wat cappuccinoaapjes en uiteraard hoorden we regelmatig de brulapen. 
Ook weer slingerapen gezien en diverse toucans. Ook een bijzondere heron gezien 1 met een grote platte bek 
(Boat Billed Heron, Schuitbekreiger).  

Het is prachtig een weelderig groen, groen, groen en groen. Het spat de grond uit. Rond 17.00 uur zijn we weer 
terug en zoals al eerder gezegd; 18.30 uur de vogellijst invullen en 19.00 uur avondeten en dan zit ons avontuur in 
Tortuguero er al weer bijna op.  

Morgen voor het ontbijt nog een rondje over het terrein van de lodge en dan op naar het nieuwe verblijf. 



 

  

 

Dag 4: 5 maart 2019 

Om 05.15 uur de wekker en met Pieter om 05.45 uur een rondje vogelen (inclusief koekjes). Gister hadden een 

aantal mensen hier ook al een rondje gemaakt en mooie dingen gezien en dat gebeurt nu ook weer. Op een 

prachtig pad midden door het topisch woud nemen we een aantal vogels waar, waaronder  Pale-biled 

Woodpecker.  

Daarna ontbijten voor de laatste keer in Pachita 

Lodge.  Om 09.00 uur de koffers klaarzetten en om 

09.30 uur vertrek. We vertrekken met een half uur 

vertraging door vertraging aan de andere kant.  

Dezelfde weg terug en het blijft je verbazen hoe 

groen alles is. Na anderhalf uur varen komen we aan 

bij het “uitlaatpunt”. Hett uitladen van de bagage 

gaat vlot en we kunnen nu in onze “eigen” bus  

verder. We rijden weer langs de uitgestrekte 

bananenplantages van Del Monte en Chiquita. 

Onderweg moeten we nog even stoppen voor een 

soort slagboom. Er gaat echter geen trein, maar 

bananen hangend aan een rails gaan voorbij en zijn 

op weg naar de verwerkingsfabriek.  We stoppen nog even bij 

een bananenverwerkingsbedrijf. Alles open en keiharde 

muziek. Hier bestaat vast geen ARBO-dienst. Je vraagt je af of 

je nog bananen moet eten en zo ja of Fair Trade misschien 

beter is. We lunchen  bij een restaurant wat direct aan de 

snelweg ligt en daar is zelf beveiliging en een groot hek. In het 

restaurant heeft men achter een grote ruimte voor ons 

gereserveerd. Er is een buffet met Gallo pinto (rijst en bonen), 

de gebruikelijke gebakken bananen wat ik heel lekker vind, 

taco’s etc. Ook hier weer heerlijk vers fruit. Op weg naar de 

volgende lodge gaan we eerst even langs de bank voor dollars 

en Colons. Daarna nog naar een soort tuin waar veel kolibries 



zijn, omdat daar veel geurige verbena bloemen zijn. Dit lig ook pal naast de snelweg en we zien dan ook heel wat 

verschillende kolibries.  

Vervolgens naar de lodge “La Quinta de Serapiqui Country Inn”. We arriveren met schemering, dus er is geen tijd 
meer om te spotten. Gelukkig heeft Ajax van Real Madrid gewonnen en daar is Peter zo blij mee dat we aan de 
borrel gaan. Dat betekent dat we na het avondeten de specielijst in vullen.  

 

 

Dag 5: 6 maart 2019 

Vanmorgen vroeg om 05.30 de wekker en 06.00 uur excursie. Dat laatste is een groot woord, want we gaan bij de 
feeder zitten. Daar komen genoeg vogels op af om een tijd te zitten. De een na de ander met prachtige kleuren. 
We bleven dus klikken.  

 

  

Het ontbijt was om 7 uur en uitgebreid. Daarna spullen gepakt voor de volgende excursie naar een 
onderzoekscentrum, het Selva biologisch station.. Een gebied van honderden hectares. Een echt regenwoud. Het 
enen deel wat droger dan het andere. Er wordt onderzoek gedaan door wetenschappers uit de hele wereld. 



Nadat we de parkkosten betaald hadden gaan we met de lokale gids op pad. Er loopt een keurig betonnen pad 
door het gebied en we zien van alles. Zelfs vleermuizen (WIT!) die onder een blad 
zitten. Door de nerf  door te bijten buigt het blad en hebben ze daardoor een 
schuilplaats oa tegen de regen. 

 

  

Ook zien we een zogenaamde aardbeienkikker met blauwe pootjes. Verder zien we paraplumieren en niet te 
vergeten talloze bromelia’s die overal te vinden zijn.  

Rond 12.00 uur keren we weer terig en om 12.30 uur de lunch. Rond 14.30 uur gaan we nog een keer naar het 
zelfde gebied maar dan een ander deel. We gaan over een schommelende hangbrug en zien schilpadden (Black 
Wood Turtle)  op een boom in de rivier liggen. Aan  de andere kant is het “echte” onderzoekscentrum. We zien 
toch nog weer nieuwe soorten vogels. Het houdt niet op. Wanneer andere gidsen iets bijzonders opmerking 
wordt dat gelijk gedeeld. Zo zien we toch nog een kleine gele adder, Eyelash Pit Viper. 

  
Tegen 17.00 uur gaan we weer terug naar de lodge en tegen 18.00 uur zijn we weer terug. Het is bijna donker en 
iedereen is “gaar”. Nog even eten , de vogellijst invullen en dan naar bed, maar eerst nog even de koffer pakken 
voor de reis van morgen. 

 

Dag 6: 7 maart 2019 

We staan weer vroeg op e gaan kijken bij de feeders. Heel erg lekker om zo te vogelen. Er is weer van alles te zien 
en het hoogtepunt is wel meerdere Toucans, namelijk Collared Aracari. 

 



Na het ontbijt en koffers laden, (deze keer op het dak, zodat we meer ruimte in de bus hebben), gaan we op weg 
naar de volgende lodge Aranal Observatory lodge en Spa”. 
We maken diverse stops onderweg.  We rijden via het dorp La Fortuna richting onze nieuwe lodge. Het dorp heet 
zo omdat er op 28 juli 1968 een grote vulkaan uitbarsting plaats vond waarbij 3 dorpen totaal verwoest werden 
en er waren 87 doden vielen, maar dit dorp lag net aan de goede kant en bleef gespaard. We stoppen even bij de 

kerk, zodat iedereen even de benen kan strekken en evt. inkopen 
kan doen. 
 Voordat we gaan lunchen stoppen we eerst nog bij een 
bijzondere tuin en gaan daar op pad met een lokale gids op zoek 
naar de mot-mot en wat we verder nog maar kunnen vinden De 
mot-mot wordt gelokt met geluid en de oplettende lokale gids 
vindt vrij snel de Keel-billed Motmot. We kunnen hem heel goed 
fotograferen. Hierna gaan we lunchen en bij het restaurant is ook 
nog een mooie tuin met vijvers. 
Hier nog een paar mooie waarnemingen, zoals Boat billed Heron, 
Gray-necked Wood Rail en niet te vergeten een brilkaaiman. 

 

 

  



We vervolgen onze weg. Op ongeveer 600 meter hoogte is er een soort dirt-road en dan zouden we het 
stuwmeer kunnen zien. Dat is één van de vele die elektriciteit opwekken voor Costa Rica. We beginnen te lopen, 
maar al snel staan het zweet onder andere op het voorhoofd vanwege de warmte. Vogels zijn moeilijk te spotten 
door de hoge vegetatie en er zijn hier ook even niet zoveel. Uiteindelijk gaan we echt op weg naar Arenal, maar 
voordat we goed en wel rijden spotten we nog een toekan die met z’n kop in een hol van een boom zit. 
Onduidelijk is of er een nest gebouwd wordt of dat er al jongen aanwezig zijn. Er blijken jongen in te zitten. Het 

blijkt een black-mandibled Toucan te zijn. 
 

Uiteindelijk komen we zo rond half vijf bij de De Arenal 
Observatory Lodge aan, met uitzicht op de Arenal vulkaan. De 
kamers zijn schitterend, een mooi balkon en een prachtig uitzicht. 
Ook hier zijn feeders en ook een prachtige tuin. De Montazuma is 
aanwezigen daarnaast een bizarre vogel de great curassow, die 
ongeveer een meter groot kan worden. Om 18.00 uur de lijst weer 
doornemen en daarna eten. Dag 6 is alweer voorbij. 

 

• Great Curassow vrouwtje 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7: 8 maart 2019 

Ook vandaag weer dezelfde routine: vroeg opstaan, koffie zetten (dat lukt eindelijk) en vervolgens genieten van 

het prachtige uitzicht op het even mooie terras. Ook hier zijn feeders en er komt weer van alles voorbij. Rond 

07.00 uur ontbijt en daarna gaan we op weg naar de ‘hangende bruggen”. De bruggen zitten ter hoogte van de 

boomtoppen. Een soort ‘boomkroonpad. Voordat we bij de bruggen zijn, moeten we nog wel een behoorlijke klim 

maken. 

Nadat we de bruggen zijn gepasseerd, komen we bij een prachtig uitzichtplateau. We hebben uitzicht op het 

Arenal stuwmeer en diverse bergtoppen rondom. Er wordt druk gefotografeerd en we spotten ook nog een 

swallow tail kite. Rond 12.00 uur zijn we weer in de lodge. En is de lunch. ’s Middags gaan we in de tuin rondom 

de lodge wandelen en vogels spotten. Bijzonder is en blijft de Great Patoo (vale reuzennachtzwaluw) en stinken 

doet ie ook. Naast de vogels is het ook een prachtige tuin met veel soorten bomen, planten en kleuren. We zien 



ook meerdere squirls, maar het is soort met meerdere 

kleuren, namelijk Variegated Squirrel (Grote Gevlekte 

Boomeekhoorn). 

Vervolgens keren we weer terug en hebben we even tijd 

om te ‘chillen’. Rond een uur of 17.30 een uitleg van 

Pieter over Costa Rica, de klimaatzones e.d. en niet te 

vergeten de vogellijst. Daarna eten en dan alweer snel 

slapen. Morgen op weg naar de volgende lodge. 

 

 

Dag 8: 9 maart 2019 

Weer vroeg op, alhoewel we niet eerder vertrekken dan 08.45 uur. Lekker rustig bij de feeders kijken. Dan rustig 
ontbijten en rond 08.00 de koffers bij de bus, zodat die rustig ingeladen kunnen worden.  
We steken nu de continentale scheidingslijn over en verlaten de vochtige Caraïbische laaglanden en komen straks 
aan in de droge Pacifische kant. We rijden eerst weer naar het plaatsje La Fortuna, maar voordat we daar aan 
kwamen stoppen we voor een bijzondere blauwe vogel met een mooi kroontje op zijn hoofd (White- throated 
Magpi Jay). Het lukt om een goede foto te maken.  

We gaan verder en komen een soort toertocht tegen met mountainbikes. We komen bij start en finish uit en het 
is er een georganiseerde chaos. Wij zouden alles afzetten en security inhuren, maar geen van dat alles. En ze 
redden zich prima. We rijden ondertussen door een wat groener, en naar het laat aanzien, ook een wat rijker 
gebied. De huizen zien er hier ook goed uit. Meer kleur en opgeruimd. En ook hier weer komen we de 
bananenplantages tegen. 

We zijn ondertussen aan de andere kant van de bergketen aan de westkant. We hebben nog een tussenstop in 
een ‘kolibrie-tuin”. Wat Taiwanese mannen denken dat ze de tuin voor zich alleen hebben en ratelen er op los 
met hun heeele dure camera’s en lezen. Ze willen dat we steeds ergens anders gaan staan, maar de tuin is niet 
exclusief , dus gaan we lekker door met fotograferen. 

We passeren de Pan American Highway, die van Alaska tot puntje Zuid- Amerika loopt met een onderbreking 
tussen Nicaragua en Columbia. Highway is een groot woord, want het is gewoon een hobbelige 2-baansweg. We 
lunchen bij Le Jardin, een lokale tent waar ook veel Costa Ricanen komen. Er is voldoende keuze. 

We gaan verder over de hobbelige Highway. Het uitzicht is prachtig en we zien de zee in de verte. Er rijden veel 
vrachtwagen; van die grote Mack’s. We passeren in de verte de haven van Caldera. De belangrijkste haven van 
Costarica aan de Stille Oceaan. Een van de belangrijkste activiteiten is goederen, maar vooral ook de ontvangst 
van grote cruiseschepen.  
Vervolgens nog een stop gemaakt bij een plek waar we een Motmot zouden kunnen vinden. Het was ontzettend 
warm toen we stopten en uitstapten. Het was bij een soort klein rangeerterrein en er stond een trein met een 
aantal wagons. 2 toeristenbussen kwamen aanrijden en die gingen pal naast die trein staan zodat de passagiers 
direct van de bus in de trein konden stappen.  Ondertussen was er een Motmot gevonden in een boom en er 
werd druk gefotografeerd. 



 

 

 

 

. 

 
 Ondertussen zijn we aangekomen in de Cerro Lodge. Het is heel erg warm. Rondom 16.00 uur nog even een korte 
excursie om nog wat nieuwe soorten te ‘scoren’. Om 1.30 uur weer de vogellijst, eten en dan weer naar bed. De 
badkamer is ook wel vermeldingswaard, want die is buiten evenals de wc. Ze hebben er een soort doek voor 
gespannen en aan de buitenkant, tegen dat doek, staan er bosjes gepland. Verschillende van de groep hadden 
een grote kikker, een poes en één zelfs een schorpioen in de badkamer. Dus eerst kijken of het veilig is. 

 

Dag 9: 10 maart 2019 

We staan om 05.30 uur op en om 06.00 uur ontbijt. Om 06.45 uur vertrekken we naar Parque Nacional Carara”. 
We lopen door een tropisch bos. De cicaden maken een enorme herrie. Het lijkt soms wel op een autoalarm en 
het blijft maar doorgaan. Echt zo’n geluid wat je in de tropen verwacht. We zien Motmots, leguanen, Ghostbats, 
etc. Rond 10.00 uur keren we weer terug, maar stoppen nog even bij een brug over de rivier. In de rivier en oever 
liggen diverse spitskopkaaimannen te zonnen. We zien ook nog wat Egrets en eenden (Muskovy Duck). We lpoen 
verder naar de bus en vervolgen onze weg.  
Rond 12.00 uur lunchen we en rond 14.5 uur gaan we weer op weg naar een andere deel van Parque Nacional 
Carara”. Het is nog steeds heel warm. We lopen weer door het regenwoud. Dit deel is droog, maar de bomen 
hebben nog steeds veel blad. We doen niet veel waarnemingen, maar wel een Great Tinamu, Green Ibis, Blue-

throated Goldentail, en Blackhooded antshrike. 
Doel is uiteindelijk een klein stroompje waar veel vogels ‘badderen’. Daar 
aangekomen valt het tegen qua vogels. Rustig zitten is er niet bij, want het park 
sluit om 16.00 uur. Dus snel weer naar de bus (met airco). Teruggekeerd gaan we 
nog even uitdampen en zien we 3 scarlet macau’s oftewel geelvleugelara’s. 
Prachtige vogels. 

 

Dag 10: 11 maart 2019 

Vandaag 2 excursies. 1 met de boot en 1 met de bus en dan stukjes wandelen. We vertrekken rond 06.45 uur naar 
de bootexcursie ‘Jungle Crocodile Safari’ op de Tarcoles River. We hebben een boot voor onszelf en dus 
voldoende ruimte voor iedereen om een plek te hebben aan een van de kanten van de boot. 
We varen eerst de rivier op en zien verschillende Heron’s, verschillende kingfishers etc.  
Daarna gaan we naar de mangrove. We varen eerst langs de ‘opening’ naar zee en zien fregatvogels vliegen en 
duiken. In de mangrove zien we de kleinste kingfisher (American Pygmy Kingfisher) en komen best wel heel 
dichtbij. Ook zien we een Osprey. Een van de weinige vogels die wereldwijd voorkomen. We spotten ook een 
slechtvalk. Varen in de mangrove is sowieso een belevenis.  



Rond 11.00 uur zijn we weer terug. Bij de aankomst zijn voldoende souvenirs te krijgen. De schipper van de boot 
weet waar een uil zit, dus die rijd mee. En we vinden ‘m ook nog.  

We brengen de schipper weer terug en gaan terug naar de lodge. 
Daarna gaan we weer in de bus en nu naar een plek waar we met een 
lokale gids weer op zoek gaan naar uilen. We hebben in totaal 6 
verschillende soorten gezien. Mooi was dat we naar een oude boeren 
schuur gingen die vrij vervallen was en daar zat een grote kerkuil.

 

 

 

Dag 11: 12 maart 2019 

06.00 uur opstaan om uiteindelijk te vertrekken naar de volgende lodge, maar eerst: FEEST. Mijn verjaardag 
wordt gevierd. Gister al felicitaties vanuit Nederland door het tijdsverschil. Vanmorgen zingen en een kaart met 
alle namen van de deelnemers. Dat heb je als familie meegaat. En er is een taart met 2 kaarsje. Uitblazen lukt 
gelukkig en er worden foto’s en filmpjes gemaakt. Genoeg aandacht. 
En dan toch maar ontbijten koffers halen en op weg naar de volgende lodge. 



De reis naar de volgende lodge gaat de hele dag duren, want er moet een behoorlijke afstand overbrugd worden. 
We rijden langs route 34 en komen vlak langs de kust en 
strand. Echt zo’n tropisch strand. We maken wat foto’s.  

We slaan bij Dominical af en gaan de bergen in. Bij een klein 
restaurantje langs de weg lunchen we. 

  

eten. En een prachtig uitzicht over het dal. Hoger in de bergen in een stadje zagen we een speciale vogel een 
Swallow-tailed Kite (vork staart zwaluw) 

 De volgende stop was bij Canadezen die een schitterende tuin hadden met veel 
feeders en daar hebben we ontzettend veel verschillende vogels gezien. Ze 
verhuurden daar ook lodges, het zag er allemaal heel gezellig en verzorgd uit. 
Toen verder de bergen in We komen boven de 3000 meter en gaan door de 
wolken. We komen boven de boomgrens, maar daar is weinig van te merken. 
Bomen zijn er nog steeds. Wel korter, maar alles is nog groen. Rond 18.00 uur 

arriveren we bij Lodge Paraiso Quetzal op 2700 meter hoogte. We kunnen voor zonsondergang nog net een paar 



kolibries meepakken voordat het donker wordt. Je kunt ze haast met de hand pakken. Zo dichtbij.

 

 

Dag 12: 13 maart 2019 

Een zeer koude nacht. De fleecetrui niet voor niks meegenomen. Alle festiviteiten zijn weer achter de rug. Veel 
zoetigheid, dus de darmen zijn weer flink aan de slag. Vanmorgen weer om 05.30 uur de wekker en op 06.00 uur 
op ‘het dek’. Een prachtig terras. Om 06.15 uur weg met de bus op zoek naar de Quetzal met een lokale gids. Er 
zijn hier boeren die het project ‘behoud en vermeerdering van de Quetzal’s ondersteunen. Ze melden als er 
ergens een Quetzal wordt waargenomen. Men heeft ondertussen door en ondervonden dat met toerisme meer 
geld te verdienen is, dan alles plat te gooien voor de landbouw of andere soorten van onderhoud. Dus er is een 
project gestart waarbij de lokale bevolking ook mee profiteert.. De Quetzal krijgen we helaas voor dit moment 
niet te zien. Na ene korte wandeling omhoog (500m) op 2500-2700 m hoogte, ligt menigeen op apegapen. Het 
effect van de hoogte op de ademhaling is duidelijk te merken. We zien nog wel een paar andere soorten in dit 
prachtige gebied. 

We gaan terug om te ontbijten. Rond 10.00 uur gaat Pieter iets vertellen over soorten kolibries en om 11.00 uur 
gaan we weer op weg. We gaan nu eerst met de bus naar de boomgrens waar de vegetatie heel anders is. We 
zagen daar niet al te veel vogels maar het was wel interessant om te zien dat de vegetatie zo veranderd op die 

hoogte van ruim 3300 meter. De bomen worden steeds 
korter, meer struikgewas en enorm veel soorten mossen en 
korstmossen. We komen uiteindelijk volgens de kenners tot 
3425 meter 

Weer in de bus gaan we naar onze lunchplek, via een zeer 
bochtige weg (knap werk van onze chauffeur Leo) bij 
Mariams Quetzals, een kleine tent met een zeer vriendelijk 
vrouw. In de bus word onze voorkeur voor eten opgenomen 
zodat we bij aankomst niet al te lang hoeven te wachten. Ze 
heeft ook een mooi terras met feeders waar we hele mooie 
vogels kunnen fotograferen. We raken in gesprek met een 
Nederlands stel en die blijken daar in de buurt nota bene 
twee keer de Quetzal gezien te hebben zowel het mannetje 

als het vrouwtje.   

Na de lunch gaan we naar die plek toe en zien zowaar een Quetzal. Een bijzondere vogel, waarbij je je afvraagt 
wat het nut van zo’n lange staart in zo’n omgeven is. Er wordt volop gefotografeerd. Het is er een drukte van 



belang, want er zijn meer gezelschappen die op zoek zijn.  Wat een schitterende vogel is dat

. 

• De lang gezochte en moeilijk te fotograferen Quetzal 

Vervolgens zijn we nog bij het Savegre Hotel geweest. Dar zijn ook prachtige tuinen bij. Ondanks de vee 
waarnemingen dien we hier toch weer een nieuwe Emarald Toucanet. 

 

 

Daarna gaan we terug naar onze lodge . en het bekende ritueel; vogellijst invullen , eten en weer slapen. Op naar 
de laatste stop.  

Dag 13: 14 maart 2019 

Vanmorgen gaan we richting San José naar onze laatste stop; Hotel Bougainvillea. De koffers moeten gereed zijn 
om 07.30 uur, zodat ze weer geladen kunnen worden op de bus. Om 05.45 uur er toch maar uit, want dat wordt 
een t\ritme. Op naar de koffie en het terras bij de kolibries. Een klein groepje gaat op ontdekkingstocht en we 
zien enkele niewue soorten. De mooiste daarvan is toch wel de golden – browed Chlorophonia. Zowel vrouwtje 

als mannetje. Pieter is helemaal enthousiast. 

Rond 07.30 uur ontbijten we. En 08.45 uur verlaten we 
onze laatste lodge. We gaan eerst een stukje terug naar 
Parque Nacional Los Quetzales om weer wat vogels te 
spotten en lopen op een hoogte van zo’n 2500 m een 
pad af en de bus volgt. Vervolgens rijden we richting 
Cartago. De voormalige hoofdstad van Costa Rica. We 
blijven aan de rand van Cartago, maar ook daar is het 
druk. We hebben ondertussen bijna 1200km afgelegd. 



We rijden na deze wandeling richting San Jose en stappen onderweg even uit om een foto te nemen van 2 
vulkanen, de linker sinds 1950 niet meer actief en de rechter daar komt nog steeds rook uit. We lunchen in San 
Jose. Het eten hadden we weer van te voren uitgekozen zodat alles klaar stond toen we kwamen, we kregen weer 
een heerlijke vruchtendrank en ook het eten was echt heel lekker. 

Pieter zijn vader runt een fair-trade winkel waar allerlei artikelen van diverse indianenstammen uit Costa Rica 
verkocht worden. Zoals overal worden ook deze stammen in hun bestaan bedreigd. Ze hebben bepaalde 
gebieden waar ze wonen en niemand is persoonlijk eigenaar om te voorkomen dat iemand van de stam grond 
verkoopt aan grootgrondbezitters. Een aantal mensen koopt hier artikelen om deze stammen daarmee ook te 
ondersteunen. Zijn vader verklapt nog iets: Pieter was ook op 12 maart jarig. IK vond 2 taarten ook wel een beetje 
overdreven, maar dit verklaart een hoop. 

 

We vervolgen onze weg via de supermarkt, voor o.a. koffie en gaan vervolgens naar het hotel. Het is behoorlijk 
druk, en onze chauffeur, Leo, manoeuvreert ons makkelijk door al het verkeer.  

Bij het hotel aangekomen nemen we afscheid van Leo. Hij zal een deel van de groep morgen naar het vliegveld 
brengen, maar hij eet vanavond niet meer mee. Dus een kort dankwoord voor al het veilige rijden en onderhoud 
van de bus. Hij krijgt een envelop met inhoud en gaat huiswaarts. Wij gaan inchecken. 

Een prachtige kamer en tuin. Een mooie afsluiting van ons avontuur in Costa Rica. 

Dag 14: 15 maart 2019 

De laatste dag in Costa Rica. 
4 personen hebben gister besloten om in het hotel en de tuin te blijven. De rest gaat naar het goudmuseum. We 
zullen elkaar weer ontmoeten op het vliegveld.. 

We staan om de gebruikelijke tijd op. De koffers gaan in de bus en Leo blijft erbij terwijl we het goudmuseum 
bezoeken. Degenen die in het hotel blijven worden met een apart busje naar het vliegveld gebracht. 

Bij de vroege wandeling zien we de Blue Crowned Motmot. Een nieuwe waarneming. Dat kan blijkbaar nog steeds 
na alles wat we al gezien hebben. De groep naar het goudmuseum vertrekt om 11:00 uur. We zwaaien ze uit. De 
overgebleven groep vermaakt zich in het zwembad en de prachtige tuin. Daar wordt nog even de Blue Crowned 



Motmot nog even goed vastgelegd op beeld. 

 

In de middag worden we opgehaald door een ander busje. Even is het spannend, want de afgesproken tijd wordt 
niet gehaald. Maar uiteindelijk zijn we allemaal op tijd op het vliegveld en kunnen we de reis terug aanvaarden. 
Eenmaal in het vliegtuig horen we dat het een lange vlucht gaat worden, vanwege de wind kan het vliegtuig niet 
volgeladen worden dus vliegen we eerst naar Curaçao en daar moeten we bij tanken. Het wordt een lange vlucht. 

Dag 15: 16 maart 2019 

Zo rond 16.30 uur, arriveren we op Schiphol. Iedereen wil na zo’n lange vlucht graag snel naar huis, dus we 
nemen afscheid bij de bagageband en nadat ik zeker weet dat iedereen zijn / haar bagage heeft, vertrek ook ik 
naar huis. 

En daarmee is deze fantastische reis tot een einde gekomen. 

 

Namens Inezia Tours 

Klaas R.H. Visser 

10 april 2019 

 


