Joker Avontuur, Costa Rica

Groepsreis: Costa Rica
Reiscode: CRAC

www.joker.be/CRAC
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Z elfs 50 tinten groen volstaan niet om de uitbundige natuurpracht van Costa Rica te schetsen. Hier
ecotoerist zijn, dat is live ‘National Geographic’ meemaken. In regen- of nevelwoud spotten we apen,
luiaards, tapirs, toekans en misschien de mythische quetzalvogel. Ook de vurigste vulkaan van het land
is een absoluut hoogtepunt. Pura vida, fantastisch, zo noemen de sympathieke Tico’s hun land, en
terecht!

De hoogtepunten van deze reis
Het prachtige natuurlandschap, de dieren en de spontane natuurverschijnselen (watervallen,
sterrenhemel, boottochten op de rivieren, magische stranden, zonsondergangen, ...) die je overal
op elke locatie tegenkomt

Ziplinen in Monteverde
Raften (facultatief) in de buurt van La Fortuna

Deze reis is iets voor jou als je...
houdt van uitbundige flora en fauna
een natuurliefhebber bent die de tijd wil nemen om vogels en planten te observeren
spectaculaire vulkanen wil ontdekken
wil reizen in een land dat ecotoerisme als handelsmerk heeft
de latinostijl pura vida van de plaatselijke bevolking wil ervaren
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één van de mooiste raftingroutes ter wereld wil verkennen

Programma
Vertrekvergadering
Je reis begint eigenlijk al op de vertrekvergadering enkele weken voor vertrek. Kom hier zeker naartoe
want je ontmoet er niet alleen je reisgenoten en reisbegeleider! Er worden ook belangrijke praktische
afspraken gemaakt en het is het ideale moment om antwoord te krijgen op je vragen. Vanaf 2 maanden
voor vertrek vind je bij elke vertrekdatum de datum van je vertrekvergadering en na boeking word je
hiervan ook op de hoogte gehouden via mail.

Dag 1: San José
We komen 's avonds toe in San José.

Dag 2-4 : Sterrenhemel boven het regenwoud
De lokroep van de jungle is onweerstaanbaar! Enkele uren heen en weer schudden en we belanden in
een paradijselijke ecolodge middenin het maagdelijke regenwoud. Met een gids sluipen we langs
junglepaadjes op zoek naar miereneters en neusberen. Geluksvogels bemachtigen een kiekje van een
toekan! ’s Avonds is er enkel het licht van flakkerende kaarsen en fonkelende sterren.

Dag 5-7: De San Juanrivier en T ortuguero
We vervolgen onze weg richting Tortuguero, waar we tijdens de reizen van juli tot november live
meemaken hoe schildpadden tientallen eieren leggen of hoe de kleintjes hun weg naar zee zoeken
tijdens de novemberreizen. Met de kano door Nationaal Park Tortuguero is één van de vele
hoogtepunten. In de kanalen van dit park speuren we elk seconde gebiologeerd rond naar
felgekleurde gifkikkers en de grappige Jezus Christushagedis. Is dat een boomstronk of een kaaiman
naast ons bootje?

Dag 8-12: Vukanische parken in het noordwesten
Via de San Juan rivier steken we door naar Sarapiqui en La Fortuna waar de majestueuze Arenalvulkaan
het landschap beheerst. De liefhebbers gaan baden in de door de vulkaan verwarmde waterbronnen.
Over land reizen we naar een vulkanisch gebied ten noordwesten van La Fortuna. We wandelen langs
bubbelende modderpoelen en geisers en ondernemen een tocht naar één van de watervallen. Een
van de mooiste rafts ter wereld behoort tot de mogelijkheden (facultatief, richtprijs 80 tot 100 euro).
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Dag 13-15: De nevelwouden van Monteverde, skytrek en skywalk
Volgende halte is Monteverde. We zijn vroeg uit de veren om het nevelwoud te zien ontwaken. De
apen zijn al wakker, de luiaards daarentegen… Z wevend langs ziplines voelen we ons Tarzan of Jane.
Wat huist er in de takken van de bomen? De skywalk toont het ons via spectaculaire hangbruggen.

Dag 16-19: Playa Dominical en Corcovado
We zetten koers naar een dorpje in de buurt van Playa Dominical, de perfecte uitvalsbasis om
Corcovado, Los Quetzales of Manuel Antonio te gaan verkennen en om even uit te blazen aan een
mooi stukje tropisch strand. We doen as the locals do en genieten van een glaasje lokale rum als
afsluiter.

Dag 20-21: San José
We reizen terug naar San José om daar het vliegtuig terug naar huis te nemen.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Alle Joker-reizen zijn per definitie actieve reizen! Elke deelnemer van een Joker-reis heeft minimaal
een ‘normale’ conditie. Dit betekent dat er zeker sportieve momenten worden ingelast, die voor iedere
fitte persoon doenbaar moeten zijn. We gaan enkele
uren wandelen of fietsen en klimmen en dalen horen daarbij. De paden en wegen zijn over het
algemeen in goede staat. Volledige dagen te voet op pad gaan in een stad of op het platteland is
evident. Even belangrijk is een goede mentale ingesteldheid. We gaan immers op verkenning in een
land met andere voedingsgewoonten en mogelijk een vreemde cultuur. Met de juiste instelling verteer
je beter de temperatuurschommelingen, de lange transporttijden en de vermoeidheid na geleverde
inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op dit soort
reizen verwacht. Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat je als deelnemer een ‘goede’ fysieke conditie hebt.
Er kunnen stevige dagtochten en/of meerdaagse trektochten met een dagrugzak of deelbagage op het
programma staan. Klimmen en dalen zijn haast zeker van de partij. Ook fietstochten en andere sportieve
inspanningen zijn mogelijk. Wekelijks sport beoefenen thuis is wenselijk! Samen met de fysieke
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inspanning vragen de eventuele primitieve omstandigheden en onzekere weerscondities (hitte, vocht,
regen, sneeuw, wind, koude...) een goede conditie.

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat deelnemers een ‘zeer goede’ lichamelijke conditie
hebben. Er kunnen meerdaagse, pittige (kampeer)trektochten op het programma staan met behoorlijk
veel stapuren met deelrugzak of volledige bagage. Dit, samen met onzekere weersomstandigheden en
moeilijk begaanbare paden maken dat een zeer goede conditie vereist is. Wekelijks (meermaals) sport
beoefenen thuis is zéér wenselijk! Een degelijk uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek is
noodzakelijk. Eerdere ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is wenselijk!

Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is nodig voor slechts enkele gedeelten van sommige ‘expeditiereizen’. Lange, meerdaagse, zéér pittige trektochten met veel stapuren óf met bagage inclusief tenten
en voeding (dus meer dan 15 kg), óf op grote hoogte óf in extreme (weers)omstandigheden, maken dat
je een groot uithoudingsvermogen nodig hebt, zowel fysiek als mentaal. Paden kunnen zéér steil, ruig
en rotsachtig zijn. Vanzelfsprekend doe je regelmatig aan sport. Eerdere ervaring met meerdaagse
trektochten in de bergen is een vereiste!

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Lijnvluchten Brussel - San José en terug
Voorafbetaalde luchthaventaksen
Organisatiekosten
De diensten van een Karavaan-reisbegeleider
KBC-reisbijstandsverzekering

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor activiteiten, logies, plaatselijk transport, luchthaventaksen ter plaatse,
toegangsgelden en maaltijden.
Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen.

Bijkomende inf o
Er is ook een 16-daagse reis! www.joker.be/CRAT

Wat je moet weten over deze reis
Laats te wijz ig ing o p: 14 / 07 / 2020
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Actie en beleving
Via Joker maak je écht kennis met je bestemming en haar bevolking, dat zit ingebakken in onze manier
van reizen. Door de activiteiten die we doen, het transport en het logies die we kiezen en met het
duwtje in de rug van de reisbegeleider, heb je de kans om werkelijk wat te beleven en dingen te doen
die je misschien nooit eerder deed. En uiteraard is er ook tijd voor actie. Hoe we dat allemaal concreet
maken op deze reis, dat lees je hieronder. Een reis naar Costa Rica is een echte actieve natuurbeleving.
Er worden vele wandelingen voorzien door regenwouden en vulkaanlandschappen, die meestal rustig
en traag verlopen. Op die manier spot je immers veel meer dieren en kan je intens genieten! Voor de
liefhebbers kan er eventueel een pittigere wandeling worden voorzien. Naast deze natuurwandelingen
worden er door de reisbegeleider ook andere actieve excursies voorzien. Z o staan zeker een canopy
en één van de mooiste rafts ter wereld op het programma!

Duurzaam op reis
Joker streeft ernaar om op een duurzame manier te reizen, met respect voor mens, cultuur en natuur.
Dat blijft een zoektocht en is geen absolute waarheid met strikte regels en normen. De begeleider
inspireert je in het vinden van antwoorden, zowel op de vertrekvergadering als tijdens de reis. We
hechten veel belang aan het steunen van de lokale economie en dus de bevolking. Dit doen we door
te kiezen voor kleinschalige logementen en restaurants en door samen te werken met plaatselijke
organisaties en gidsen. Specifiek voor deze reis werden volgende 'duurzame' keuzes gemaakt. Costa
Rica is het land bij uitstek voor duurzaam toerisme. Reeds tientallen jaren zijn de Costa Ricanen zich
bewust van de natuurpracht die hun land te bieden heeft, en dragen zij er goed zorg voor. Ongeveer
één vierde van Costa Rica is beschermd natuurgebied! Als Jokerreiziger dragen wij uiteraard ons
steentje bij door respectvol om te gaan met de natuur die we tegen komen.

Mensen ontmoeten
Reizen met Joker betekent mensen ontmoeten en een andere cultuur en manier van leven ontdekken.
Hoe we tijdens de reis kansen creëren om mensen te leren kennen, dat lees je hier. Omdat de reis naar
Costa Rica een echte natuurreis is en we veel in wouden en nationale parken vertoeven, is het contact
met de lokale bevolking in deze reis eerder beperkt. Eventueel staat een bezoek aan een familie thuis
ergens in de loop van de reis op het programma. Vraag het zeker aan je reisbegeleider als dit één van
je wensen is!

Documenten
Je hebt een internationaal paspoort nodig dat nog 6 maanden geldig is bij terugkeer.
Meer info op http://diplomatie.belgium.be/nl/.
Deze f o rmalit eit en zijn van t o epassing vo o r Belgische reizigers. Heb je een andere nat io nalit eit ,
check de vo o rwaarden bij de ambassade van het land waar je naart o e reist o f neem co nt act o p
met je Jo ker-reiskant o o r.
Joker
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T ransport
Heen en t erug
Vaak vliegen we naar de reisbestemming, maar minibus of trein kunnen ook. Kies je voor een reis met
een vlucht dan is het goed om weten dat Joker samenwerkt met betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
We raden je aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren door middel van een bijdrage aan
BOS+ (www.joker.be/bosplus).
Het gebeurt dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchturen in de loop van het jaar wijzigen. De vluchturen
die je hieronder vindt, of die worden aangevuld van zodra ze beschikbaar zijn, zijn indicatief en geven
bij wijziging geen recht op annulering. Het definitieve vluchtenschema vind je in het vertrekdocument
dat je ten laatste 10 dagen voor vertrek via e-mail ontvangt. Ook eventuele info over minibus,
huurwagens of trein vind je hieronder.
T er plaat se
We streven op onze bestemming naar een variatie aan transportmiddelen (trein, boot, fiets, bus of
gecharterde minibus, auto, te voet, …). De keuze voor openbaar of gecharterd vervoer hangt af van de
plaatselijke omstandigheden. Wanneer het risico bestaat dat we de schaarse plaatsen van de lokale
bevolking inpalmen op de bus, dan kiezen we voor gecharterd vervoer. Ook dat is verantwoord
transport. In Costa Rica maken we zowel gebruik van het openbaar vervoer als van gecharterde privébusjes. Soms verplaatsen we ons ook per boot. Over het algemeen is het wegennet goed. Bepaalde
ritten in ons programma zijn echter over onverharde wegen. Ook grote stukken van het traject worden
met prauwen of bootjes afgelegd. Het comfort daarvan varieert nogal. Een pijnlijk achterste behoort dan
ook af en toe tot de mogelijkheden.

Logies
We overnachten in kleine hotels en bij een aantal reizen in tenten. Ook een combinatie van beide is
mogelijk. De hotels, pensions of – bij een aantal reizen – campings zijn veelal in handen van
plaatselijke families. Z o ondersteunen we de lokale economie. De logementen worden in naam van
Joker door de reisbegeleider gereserveerd waardoor hij/zij impact heeft op het verloop van de reis.
Daardoor kunnen de logies verschillen van reis tot reis. De overnachtingen betalen de deelnemers ter
plaatse vanuit het budget. Doorgaans variëren de logementen van basic, charmant tot wat meer
comfortabel, afhankelijk van het plaatselijke aanbod. Meestal slapen we in 2- of 3-persoonskamers,
maar ook 4- of meerpersoonskamers kunnen voorkomen. Een regelmatig wisselende kamerverdeling
maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer
en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
Specif iek vo o r deze reis:
In onze filosofie primeren eenvoud en gezelligheid en we streven altijd naar een optimale
prijs/kwaliteit verhouding. Het comfort van de lokale hotelletjes is erg variabel, alhoewel over het
algemeen degelijk naar Latinonormen.
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Slapen in meerpersoonskamers (vaak met tweepersoonsbedden) met regelmatig wisselende
kamerverdeling maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal
bedden per kamer en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling
soms onvermijdelijk.

Maaltijden
Lokale restaurantjes die ons tegen een redelijke prijs 'streekspecialiteiten' serveren zijn dé plaatsen om
een land niet alleen te bekijken maar letterlijk te ruiken en te proeven.
Culinaire specialiteiten voor deze reis zijn: De Costa Ricaanse keuken is vrij eenvoudig. Z oals in vele
Latijns-Amerikaanse landen is het voedsel gebaseerd op maïs, rijst, bonen en vlees. Dé typische
nationale lunch is casado: een stuk vis, kip of vlees met rijst, bonen, gebakken banaan en groenten.
Visgerechten zijn in de kustgebieden ruim voorhanden en goedkoper dan in het binnenland. Sodas zijn
eenvoudige restaurants die goedkoper zijn dan restorantes. Bovenop de aangegeven prijs komt nog
dikwijls een toeslag van 10 à 23 % (belasting en bediening). Er is een enorme keuze aan
vruchtensappen en milkshakes. Bier wordt veel gedronken en de lokale sterke dranken (ron) zijn
goedkoop. Koffie in dit koffieproducerend land is van redelijke kwaliteit. Over gans Costa Rica bestaat
een bakkerijketen genaamd Mus Manni waar je kan ontbijten of brood kan kopen.

Bagage
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering. Wat je zoal nodig hebt op deze reis is eerder minimaal
door de hoge temperatuur. De avonden in het hoogland kunnen frisjes zijn. Houd er rekening mee dat
er wel wat buien kunnen vallen.
Onderstaande lijst is louter richtinggevend:
liefst een rugzak en geen koffer
lichte kledij
regenkledij (jas/poncho, eventueel overtrekbroek – paraplu)
zwemkledij
katoenen of zijden lakenzak
stevig schoeisel
kniekousen maken het stappen met laarzen gemakkelijker
fleece (winddicht)
oordopjes
zaklamp
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versie 20 20 10 0 1

7

verrekijker
muggenwerend middel
tropenbroeken

Geldzaken
Budget t er plaat se
Vo o rzie USD 1.815 vo o r uit gaven t er plaat se.
In Costa Rica is de officiële munteenheid de colón (CRC).
Richtkoers (op 15/09/2019): 100 Costa Rican colón = € 0,15 en USD 0,16
Voor de meest recente wisselkoers: zie www.oanda.com/currency/converter/
Neem bij voorkeur US dollars cash mee. Met kredietkaarten kan je op enkele plaatsen geld uit de muur
halen. Sinds 17/01/2011 blokkeren Belgische banken de Maestro-functie in de meeste landen buiten
Europa. Daardoor is het niet langer mogelijk om -buiten Europa- met een bankkaart te betalen of geld
op te nemen. Je kan je bank wel op voorhand vragen je Maestro-functie tijdens je reis opnieuw te
activeren. Informeer je dus zeker bij je bank indien je op reis nog gebruik wil maken van je kaart.
Facultatieve activiteiten die niet inbegrepen zijn in het budget:
Duiken (richtprijs 100 euro)
Rafting (ca. 80 tot 100 euro)
Fo o ien
In veel landen is toerisme een belangrijke inkomstenbron en meer specifiek, met de typische Jokermanier van reizen komt het bestede geld rechtstreeks bij de kleine, lokale ondernemers zoals lokale
restaurants, guesthouses en touroperators. Tevens moedigen we onze partners aan om hun
werknemers een fair loon te betalen en vinden we het belangrijk om, als appreciatie voor de
verleende diensten, een redelijke fooi te betalen aan gidsen, dragers en andere werknemers.
De hoogte van die fooien is gebaseerd op ervaringen van voorgaande reizen. Bij de raming van het
budgetbedrag is met fooien rekening gehouden. Z e zitten dus bij het budget inbegrepen.

Gezondheid
In het overgrote deel van Costa Rica is er geen enkel risico voor malaria, en zijn dus geen antimalariamaatregelen nodig. Er is enkel een beperkte kans voor malaria bij avontuurlijke reizen waarbij er in
primitievere omstandigheden geslapen wordt.
Aanbevolen zijn vaccinaties tegen TETANUS (klem), DIFTERIE, POLIO, BUIKTYFUS en HEPATITIS A. In
vele omstandigheden is vaccinatie tegen HEPATITIS B aangeraden. Raadpleeg zeker je huisarts en het
Instituut voor Tropische Geneeskunde voor de meest recente informatie, ook over het zikavirus, via
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0902/88.088 (24 uur op 24 uur) of www.itg.be.

Conditie
Deze reis is mogelijk voor iedereen met een normale stapconditie. Meestal doen we de staptochten in
de natuur erg traag, omdat je op die manier de dieren niet verjaagt en meer tijd hebt om te genieten.

Reisperiode en klimaat
Costa Rica kent twee seizoenen. Het dro ge seizo en, van eind december t o t april, wordt door de
Costa Ricanen 'zomer’ genoemd. Het nat t e seizo en, van mei t o t no vember, wordt beschouwd als
‘winterperiode’. Aan de kusten regent het meestal het hele jaar door: gewoonlijk slechts enkele uren
per dag, meestal in de late namiddag. Overdag is het warm tot zeer warm; enkel 's avonds wordt het
soms frisser. San José heeft een 'eeuwige lente'-klimaat met temperaturen tussen de 15 en 25°C. Aan
de kust is het veel warmer, met temperaturen die gemakkelijk de 30°C overschrijden. Aan de oost en
westkust is het bijna altijd, en vooral in het droogseizoen, vochtig en heet tot 35°C. In het bergland
wordt de temperatuur getemperd door de hoogte (25°C - 30°C). Reizen in het regenseizoen betekent
dat je dagelijks op regen kan rekenen, maar daar staat tegenover dat er in deze periode veel minder
toeristen zijn. Het droge seizoen is theoretisch gezien de beste periode om dieren te observeren, maar
dan ben je beslist niet de enige in de nationale parken.

De reisbegeleider
De reisbegeleider coördineert de reis in overleg met alle deelnemers en regelt de praktische zaken ter
plaatse. Een gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we
liever lokale gidsen aan het woord. Wél vormt de reisbegeleider een brug tussen jou, de groep en het
land met zijn bevolking. De reisbegeleider bereidt de reis op voorhand intensief voor. Natuurlijk laat hij
genoeg ruimte voor initiatief van de groep: zo stel je mee de picknick samen, zoek je een leuk
restaurant of kan je zelf een voorstel doen voor een leuke activiteit.
De reisbegeleiders zijn Nederlandstalig (met uitzondering van de reis naar Indonesië, met reiscode IDAJ,
die wordt begeleid door een lokale, Engelstalige ViaVia-medewerker) en werden geselecteerd en
opgeleid door vzw Karavaan. De Karavaan-opleiding is gecertificeerd door Toerisme Vlaanderen. De
opleiding legt vooral de nadruk op contactgericht reizen met respect voor cultuur en natuur, praktische
vaardigheden en theoretische achtergronden. De reisbegeleiders worden niet alleen klaargestoomd
om alles op rolletjes te laten lopen, zij zorgen er ook voor dat jij en je groep een grensverleggend en
duurzaam avontuur beleven.

Respect voor mens en natuur
In het kader van het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ en het ‘Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind’ zal Joker op geen enkel moment een beroep doen op diensten van
derden die blijk geven van financiële of seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement,
transport, maaltijden, activiteiten …).
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Lees hierover meer in ons Charter Mensenrechten.
Wij vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden op www.ikzegstop.be.
De souvenirhandel is in heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.
Maar er worden helaas nog steeds souvenirs gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten. Op je
hoede zijn voor verboden souvenirs wil niet zeggen dat je ateliers, souvenirwinkels en markten niet
meer mag bezoeken. Je reisbegeleider informeert je hierover. We verwijzen je alvast naar de folder
‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ uitgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Joker ontving in 2014 als eerste Belgische touroperator het Travelife duurzaamheidscertificaat, een
internationale erkenning voor onze inspanningen om duurzaam te reizen en ondernemen. Lees meer...
G ebruik van je gegevens
Bij boeking vragen we je naar je emailadres. We maken van dit adres enkel gebruik om je info te
bezorgen over de door jou geboekte reis of om je de link naar het feedbackformulier te sturen.

Geograf ie
Cost a Rica
Het kleine en smalle Costa Rica ligt in Centraal-Amerika en grenst in het noordwesten aan Nicaragua en
in het zuidoosten aan Panama. In het westen heeft het als natuurlijke grens de Stille Oceaan en in het
oosten de Caraïbische zee. Costa Rica telt een aantal omliggende eilanden en heeft als hoofdstad San
José (1170 m hoog). De kustlijn is redelijk vlak met vele inhammen, rotsen en kleine tropische
zandstrandjes maar naarmate je meer het binnenland intrekt wordt het zeer bergachtig door de vele
vulkanen (meest actieve is de Arenal) en het Cordillera-gebergte. De laagvlaktes bestaan vooral uit
regenwoud en moerassen.
Costa Rica heeft een oppervlakte van 51.000 km² en is na El Salvador het smalste land in LatijnsAmerika. Ongeveer zo’n 11% van de totale oppervlakte is erkend als N.P. of biosfeerreservaat,
indianengebied of als regio op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Daarom is Costa Rica ontdekt door het
ecotoerisme en oefent het een grote aantrekkingskracht uit op biologen en natuurliefhebbers.

Fauna en f lora
Cost a Rica
Het voordeel van Costa Rica is dat je op een kleine oppervlakte vele dier- en plantensoorten
tegenkomt!
In Costa Rica vind je tal van zoogdieren zoals apen, katachtigen, vleermuizen, vogels waarvan de kolibri
de meest voorkomende is. Ook reptielen en amfibieën zoals slangen, hagedissen, leguanen en zelfs
krokodillen kan je er spotten.
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Verder heeft het land een groot aantal exotische bloemen en planten. De meest voorkomende plant is
de orchidee. Deze vind je maar liefst in meer dan 1000 verschillende soorten. De nationale bloem van
Costa Rica is een felroze orchidee. Costa Rica telt zo'n 33 verschillende nationale parken en
regenwoudgebieden (zoals Santa Elena en Monteverde) en is een populaire plek voor ecotoerisme.
Het bergland in het noorden van Costa Rica is vulkanisch. De vulkanen die hier liggen (6 actieve en 61
slapende) vormen een onderdeel van een hele reeks vulkanen die van het noorden van Californië tot
aan het zuiden van Chili lopen. De meest bekende actieve vulkaan is de 1.633 meter hoge Arenal.

Staatsvorm
Cost a Rica
De democratische republiek Costa Rica is sinds 15 september 1821 onafhankelijk van Spanje. Costa Rica
is opgedeeld in 7 provincies die verder zijn opgedeeld in kantons. 15 september is ook de nationale
feestdag van Costa Rica.
Politiek gezien is dit land zeer stabiel op enkele gewelddaden na die in de jaren ’40 plaatsvonden.
Enkele jaren nadien schafte de toenmalige president het leger af en sindsdien is het op politiek vlak
zeer rustig gebleven. De president van Costa Rica is arlos Alvarado Quesada.

Bevolking
Cost a Rica
De totale Costa Ricaanse bevolking bedraagt 5 miljoen inwoners waarvan een groot deel in San José
woont. Net zoals op het Amerikaanse continent leefden er in dit gebied oorspronkelijk verschillende
indianenstammen, maar die zijn nu in de minderheid. In Costa Rica wonen momenteel nog zo'n 60.000
indianen. Langs de Caraïbische kust zijn de meeste inwoners van Afrikaanse oorsprong, afstammelingen
van slaven die in de 17e eeuw werden ingevoerd voor de cacaoteelt, of nakomelingen van Jamaicaanse
voorouders, die eind 19e eeuw hierheen werden gehaald voor de aanleg van de Atlantische spoorlijn.
Bij dat project werden ook nogal wat Chinezen betrokken en ook hun nazaten wonen nog steeds in het
Caraïbisch gebied. Meer dan 80% van de Costa Ricanen zijn echter mesties, gemengd Europees en
indiaans.
Costa Ricanen noemen zichzelf ticos en ticas, een vriendelijk en gastvrij volk dat trots is op de
democratische en vredelievende traditie van het vaderland. De levensverwachting van de Costa
Ricanen is 78.6 jaar.

Economie
Cost a Rica
De munteenheid van Costa Rica is de colón (CRC). De landbouw heeft altijd al een zeer belangrijke rol
gespeeld in de economische status van het land. De belangrijkste producten zijn koffie, bananen,
ananas en cacao. Costa Rica wordt beschouwd als een welvarend land -het is één van de meest stabiele
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economieën in Latijns-Amerika- en kent ook een hoge scholingsgraad en een gunstig klimaat. De
afschaffing van het leger zorgde voor een grotere investering in het onderwijs.
Het doet vooral handel met de V.S. en Europa. De economie is sterk afhankelijk van de Amerikaanse, zo
kan je in Costa Rica ook met dollars betalen.
In 2013 heeft Costa Rica zich bij de Pacific Alliance aangesloten waardoor het makkelijker en meer
handel kan drijven met Chili, Peru, Colombia en Mexico. Costa Rica had al een handelsovereenkomst
met de EU.

Religie
Cost a Rica
Meer dan 75% van de tico’s is katholiek. Ongeveer 14% is evangelist. De zwarte bevolking is
overwegend protestant. En dan zijn er nog een paar kleine groepen joden in San José en Jaco.
Op 2 augustus vieren de Costa Ricanen het feest van de Z warte Maagd in Carthago, vele mensen
kruipen er zelfs naartoe. Net zoals in de meeste Latijnse landen wordt de week voor Pasen, Semana
Santa, uitvoerig gevierd met missen en processies, maar vooral met familie. Er zijn vele kleurrijke
optochten in de steden die de laatste dagen van Jezus' leven uitbeelden. Op de stranden wordt er
minder aandacht besteed aan de ceremoniële gedeeltes, daar wordt vooral gegeten en gedronken.

Lokale gebruiken en gewoonten
Cost a Rica
Costa Ricanen houden ervan om samen te komen met familie.
Als je iemand wil fotograferen, vraag je het best even op voorhand. Costa Rica is een redelijk welvarend
en westers land. De cultuurverschillen zijn niet bijzonder groot. Tico’s zijn welgemanierd en willen alles
op een vriendelijke manier oplossen. Je komt heel ver met een glimlach.
Op 11 april wordt de nationale held van Costa Rica herdacht: Juan Santamaria. In 1856 wilden William
Walker en zijn Amerikaanse troepen Costa Rica impalmen, de jonge Costa Ricaan Juan probeerde dit te
verhinderen door hun hutten in brand te steken. Toch kon deze heroïsche tussenkomst de overname
door de Amerikanen niet tegenhouden.
Op 15 september is het de Costa Ricaanse Onafhankelijkheidsdag. Twee dagen lang vinden er
kleurrijke optochten, concerten en culturele activiteiten plaats.
Elk jaar op 12 oktober wordt de aankomst van Christopher Columbus gevierd, ook wel de dag van de
Ontdekking van Amerika genoemd. De straten lopen vol met parades, dansers, muzikanten,
acrobaten,... Het is een soort van carnavalsfeest waar mensen zich verkleden in Columbus of andere
figuren.
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T ijdsverschil
Cost a Rica
Het tijdsverschil met Costa Rica bedraagt 7 uur in de winter. In de zomer is dit 8 uur. Costa Rica kent
geen zomer- of wintertijd en heeft geen eigen tijdszones.

Elektriciteit
Cost a Rica
In Costa Rica heb je 110 V. Neem een aangepaste adaptor of wereldstekker mee.

Veiligheid
Cost a Rica
Costa Rica heeft een goede naam als het om de veiligheid van buitenlandse toeristen gaat, maar de
kleine criminaliteit neemt toe. Tico’s wijten dit aan de economische crisis en de aanwezigheid van grote
groepen illegalen uit Nicaragua, Panama, Colombia. Gebruik je gezond verstand om
diefstallen/overvallen te vermijden. Verlies of diefstal van officiële papieren/creditcards geef je best aan
bij de plaatselijke politie. Vraag een kopie van het proces-verbaal of noteer ten minste het nummer en
bezorg dit aan je financiële instelling. Verwittig ook de politie in België bij terugkeer.
Meer info vind je via Buitenlandse Z aken op diplomatie.belgium.be.

Over deze reisformule
Joker Avontuur
Z egt een nacht onder de sterren je meer dan een hemelbed? Dan zit je goed bij Joker Avontuur! Enter
adventure, 24/7, want dit wordt beslist een van de meest authentieke en avontuurlijke reiservaringen
die je ooit hebt beleefd…

Vragen? We zijn er voor jou!
www.joker.be/reiskantoren
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