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Casa “Pura Vida” en omgeving 

 
 
In deze map vindt u een aantal (dag)trips beschreven die u vanuit Pozo Azul 
kunt maken. Het varieert van gewoon reguliere boodschappen doen in Las 
Juntas, tot een prachtige wandeling in het Nationaal Park Rincon de la Vieja. Ik 

heb zo veel mogelijk aanwijzingen bij de trips gezet, zodat u zo goed mogelijk 
voorbereid de trip zelf kunt maken met uw huurauto of met de bus. Een aantal 

dagtrips is van te voren ook te boeken via Costa Rica Vakantie. Mocht u liever ter 
plekke beslissen welke dagtrips u gaat doen, dan kunt u ook Nydia trips laten 
boeken. Met plezier regelt zij dit voor de gasten van Casa Pura Vida en zo kan zij 

ook nog wat bijverdienen (voor u wordt het hier overigens niet duurder van). 
 

Ik hoop u met deze map kennis te laten maken met de directe omgeving van het 
dorp Pozo Azul maar ook met de echte toeristische trekpleisters van Costa Rica 

in de nabijheid van Pozo Azul. Uiteraard heeft Costa Rica veel meer Nationale en 
particuliere natuurgebieden. Voor zover deze vanuit hier te bezoeken zijn zal 
deze map dan ook steeds worden uitgebreid. U kunt er vanuit gaan dat de 

informatie in deze map van recente aard is. 
 

Mocht u zelf leuke aanvullingen hebben die een plaats moeten krijgen in deze 
map dan zou ik u willen vragen deze suggestie op te schrijven en aan Nydia te 
geven. Zij zal er voor zorgen dat het wordt uitgewerkt in de map. Uw suggesties 

mailen naar informatie@costaricavakantie.nl kan natuurlijk ook. 
 

Mocht u vragen hebben of mocht er 
onverhoopt iets niet naar uw wens 
zijn of kapot gaan dan verzoek ik u 

om contact op te nemen met Nydia 
zodat het probleem kan worden 

opgelost. 
 
Ik wens u een prettig verblijf in 

Casa Pura Vida.  
 

 
 
 

Toine Aarts 
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Boodschappen doen in Las Juntas 

 
 

 

Las Juntas is de dichtstbij zijnde plaats waar meerdere winkeltjes, banken en 
horecagelegenheden zijn. Mensen uit Pozo Azul gaan er naar de dokter en de 
tandarts etc. Je kunt er pinnen en alle gangbare spullen kopen. Er is een grote 

supermarkt en alles is er net wat goedkoper dan in het dorp, gewoon omdat de 
transportkosten van alle spullen naar Pozo Azul ook betaald moeten worden. 

 
Las Juntas is een oude goudmijn stad. In het centrum staat nog zo’n mijn-
treintje opgesteld. Net voorbij de afslag Las Juntas, dus aan de panamaerican 

highway,  kunt u in 
het restaurant Mina 

d’Oro in het 
museumgedeelte 
meer leren over de 

gouddelving die hier 
plaatsvond en op 

kleine schaal nog 
steeds plaatsvindt. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Route 

Vanuit Pozo Azul rijdt je naar de snelweg. Je draait rechts de snelweg op, richting 
Canas, Liberia. Na ongeveer 10 km is er een T-splitsing waar je rechts af slaat 

richting Las Juntas. Deze weg volg je voor 6 km. Na het mijn-treintje ga je links 
het centrum in. Let op waar je wel en niet mag parkeren. 
 

Vanuit Pozo Azul bestaat ook de mogelijkheid om met de taxi naar Las Juntas te 
gaan. Je kunt Nydia vragen een taxi te regelen naar Las Juntas en deze te laten 

wachten op je tot je klaar bent met je boodschappen. De kosten zijn ongeveer 
30$ (2018).  
 

Sinds 2018 is er ook een mogelijkheid om boodschappen te doen aan de 
panamerican highway. Vanuit het huis rijdt je naar het noorden, richting Las 

Juntas maar je neemt de afslag niet en rijdt nog 5 km door naar het kruispunt 
Limonal. Net daarvoor is rechts de Banco National waar je kunt pinnen en 
meteen daarna is een pleintje met een Bolpa supermarkt en oa. en een Taco 

Bell. Geen stadje, minder gezellig maar wel makkelijker bereikbaar. 

 



Wandelen in de omgeving van Casa Pura Vida 
 
 

De omgeving van Pozo Azul zelf is landelijk, er zijn weilanden, bossen, heuvels 
en beken die afstromen richting Rio Lagarto. 
 

Bij het huis zelf kun je al veel verschillende vogelsoorten zien (zie bijlage) en bij 
de beek bij het bruggetje zijn regelmatig brulapen te zien. Het is zeker de moeite 

waard om enkele wandelingen te maken vanuit het huis. Niet alle wegen zijn 
verhard en er zijn hoogteverschillen. Deze geven prachtige vergezichten over het 
typische landschap van Guanacaste. 

 
Wandeling 1 (ongeveer 4 km; 1 tot 1,5 uur): Vanuit het huis links aanhouden, de 

heuvel op. Na ongeveer 500 meter is er links een onverhard zijweggetje, daar ga 
je in. Volg de weg voor 1,5 km. In het bos moet je mogelijk een beek 
oversteken. Alleen als het hard regent kan dit niet, verder altijd wel. Aan het 

einde bij de T-splitsing weer links en dan bergaf richting de Plaza de Toros. Op de 
kruising links en je loopt weer richting Casa Pura Vida. 

 
  

 



Zwemmen of vissen in Rio Lagarto 

 

Rio Lagarto is de naam van de rivier die door Pozo Azul loopt. In het droge 
seizoen een rustige rivier, na een tropische regenbui een behoorlijk woeste rivier. 

Afhankelijk van de hoeveelheid regen is de rivier prima geschikt om in te 
zwemmen, te snorkelen of te vissen. De rivier is op verschillende plekken 

bereikbaar en wisselt sterk in diepte. 
Vanuit het huis kun je voorbij het 
centrum, dus terug richting de 

snelweg, links een schuin weggetje 
inslaan. Je komt dan langs een aantal 

houten huisjes. Aan het einde van de 
weg is de rivier. Er is ook een 
mogelijkheid verder richting de 

snelweg. Voor de snelweg is links een 
zandweg. Aan het einde van de weg is 

de rivier en er is een dieper gedeelte 
waar je kunt zwemmen of vissen. Er 

zitten verschillende vissoorten, kleine 
tandkarpertjes, meerval en guapote 
(rainbow bass). Deze laatste kan groot 

worden en is bovendien erg lekker. Als 
je gaat snorkelen zie je ze vaak. 

 
Als je vanuit het huis naar links gaat, dus 
weg van het dorp, dan maakt de weg op 

een gegeven moment een scherpe bocht 
naar rechts. Daar rechts aanhouden.  Vlak 

voor het dorpje Lajon is er een zijweggetje 
links, daar ga je in, je maakt een bocht 
naar links, bergaf. Bij de splitsing kun je de 

auto parkeren. Te voet steek je een klein 
stroompje over en dan ga je rechts het 

prikkeldraad over en loop je richting de 
rivier (eventueel begeleiding of uitleg 
vragen aan Luis of Alejandro). Op die plek 

is een kleine waterval, zijn de grote stenen 
zo glad geslepen dat je er heerlijk op kunt 

zonnen en net onder de waterval is het wat 
dieper zodat je er kunt zwemmen. Boven 
de waterval is langs de rand een geultje 

uitgeslepen waar je heerlijk in kunt zitten 
om af te koelen. 

 
Houdt wel 

rekening met de sterke stroming als het geregend heeft! 

Wanneer je vanaf de splitsing waar de auto staat naar 
rechts gaat, dan loop je langs de rivier. Na 300 meter 

kun je er links naartoe lopen. Daar is een, wat stroming 
betreft, rustigere zwemplek mocht het wat te veel 
hebben geregend. 

 



Dagje strand Playa Blanca 

 

Op slechts 30 minuten autorijden vind je het strand Playa Blanca. Het is een 
strand dat eigenlijk alleen door lokale mensen wordt gebruikt. In de weekenden 

kan het er wat drukker zijn. Er wordt gebarbecued en gespeeld. Playa Blanca is 
een zandstrand aan de golf van Nicoya. Je kunt er je auto op het strand rijden of 
onder de bomen parkeren. De zonsondergang is er prachtig. Links van het 

zandstrand bevindt zich een stukje mangrove en een stenenpartij. Daar kan 
gevist worden. Let wel altijd op je spullen. 
 

Vanuit Pozo Azul ga je 
naar de snelweg. Ga 
linksaf richting 

Puntarenas. Na 5 
kilometer ga je rechtsaf 

richting Punta Morales 
(niet Chomes, dat is te 
ver). Deze weg rijdt je 

helemaal uit tot je bij 
het bord Playa Blanca 

bent, daar ga je links 
richting het strand. De 
auto kan op het strand 

geparkeerd worden. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
  

 

   
  

   
   

 
 
 

Zonsondergang Playa Blanca 

 



Wandelen in het nevelwoud Monteverde 

 

Het meest bekende natuurgebied van Costa Rica ligt op slechts 30 km van Casa 
“Pura Vida”. Dit prachtige nevelwoud is een waar sprookje: baardmossen hangen 

aan de bomen, rustig in de mistige wind te deinen. De hoge boomvarens zijn 
indrukwekkend. Alles is begroeid met mos. Er zijn verschillende wandelpaden 

uitgezet en met een gids heb je goede kans om de Quetzal te zien te krijgen. 
 
Vanuit het huis is Monteverde het makkelijkst met de auto te bereiken maar met 

de bus is ook mogelijk. Je kunt op meerdere manieren naar Monteverde: vanuit 
Pozo Azul terug de snelweg op 

naar links en dan meteen na de 
brug linksaf richting Guacimal 
of via Las Juntas en daar de 

borden Monteverde volgen. De 
laatste route is langer maar de 

weg is beter. Wanneer je met 
de bus wilt laat je je links van 

de brug afzetten door een 
dorpstaxi. Voor actuele 
bustijden kun je het beste bij 

Nydia informeren. Met de auto 
is het ruim een uur hobbelen, 

de bus doet er uiteraard wat 
langer over om in Monteverde 

te komen. 

 
In Monteverde en het 

levendige dorpje dat er voor 
ligt: Sante Elena, is het 
aanzienlijk frisser dan in Pozo 

Azul. Neem een extra sweater 
en regenkleding mee. Stevige 

wandelschoenen zijn geen 
overbodige luxe. 
 

Net voor de ingang van het 
park ligt de Hummingbird 

Gallery. Hier worden kolibries 
gelokt en gevoed op feeders 
waardoor ze goed zichtbaar 

zijn. Alle 8 de soorten van dit 
gebied zijn hier te bewonderen.  

Ook de vlindertuin (zie de borden) is een bezoekje waard. 
 

 

 

  

 



Vanuit Santa Elena zijn er ook leuke activiteiten te ondernemen. Zo is er de mogelijkheid 

om een hangbruggentocht te wandelen. Informeer naar de mogelijkheden bij het tourist 

information centre in het kleine centrum van Santa Elena of bij Nydia (tour de puentes 

Monteverde). 

 

 

 
 

Een ander gaaf avontuur in Monteverde is de canopy. Bij Extremo Monteverde kun je 

een geweldige tocht maken, suizend door de boomtoppen of over een groot diep dal. De 

laatste kabel is voor de Superman. Op je buik hang je aan de kabel van een kilometer 

lang en vlieg je over een diep dal! Deze tocht kun je van te voren boeken bij Costa Rica 

Vakantie maar ook bij Nydia of ter plekke in het centrum van Santa Elena. 

 

 

 



Shoppen in Puntarenas 
 

De dichtstbijzijnde grotere stad is Puntarenas. Een stad met een typische Costa 
Ricaanse uitstraling. De havenstad ligt op een langgerekte landtong van 11 km. 

Voor je de stad in rijdt zie je aan beide zijden water, aan de noordkant zie je zee 
en mangrove, aan de zuidkant de volle zee. Aan de zuidkant van de stad is een 
lange pier waar enorme cruiseschepen aanmeren. Bij de pier is de paseo de 

turiste waar je heerlijke fruitdranken kunt nuttigen en een markt waar de 
toeristen souvenirs kunnen kopen. Puntarenas is relatief goedkoop, met name de 

kleding, en je kunt er heerlijk eten in 
diverse restaurants. De stad is 
levendig omdat veel mensen op straat 

zijn, winkels de deuren open hebben 
en er vaak muziek op straat is. 

 
In Puntarenas zie je fregatvogels, 
pelikanen en veel gieren. Deze laatste 

met name aan de noordzijde van het 
schiereiland omdat hier de 

vissersschepen binnenlopen. 
 
Vanuit Pozo Azul ga je linksaf de 

carretera panamericana op en volg je 
eerst de borden El Lagar, El Roble en 

dan Puntarenas. Parkeren kan meestal wel aan de boulevard zelf. Soms zijn er 
stukken straat ingericht als bewaakte parking. Aan de snelweg is het mogelijk 
om een bus naar Puntarenas te nemen (vraag Nydia naar de tijden). 

 



Krokodillen en Rode Papagaaien in National Park Carara 

 

Eén van de prachtigste  Nationale parken van Costa Rica ligt op slechts een 
uurtje autorijden van Casa ‘Pura Vida’. Het is één van de twee gebieden van 

Costa Rica waar de rode Ara voor komt. Je kunt hier deze kleurrijke vogel vinden 
maar ook enorme krokodillen zijn in de nabijheid van het park gemakkelijk te 

zien vanaf een veilige brug. In het park vind je bovendien reusachtige oude 
cashewbomen, veel vogels en apen. Het park ligt dichtbij het strand, het is er 
warm en vochtig. ’s Morgens en ’s avonds zijn de dieren het beste te zien, 

overdag is een bezoekje aan het strand (bijvoorbeeld Jaco) aan te raden. 
 

Vanaf Casa ‘Pura Vida’ ga je linksaf 
de carretera panamericana op 
richting Puntarenas. Volg 

Puntarenas (daarbij ga je van de 
panamericana af) totdat je Quepos 

kunt volgen. Als je richting Quepos 
aanhoudt kom je op een gegeven 

moment over een grote brug over 
Rio Tarcoles. Voor die brug is wat 
toerisme ontstaan en kun je 

parkeren (vaak loopt er iemand 
met een hesje die voor 2$ je auto 

‘bewaakt’). Vanaf de brug kun je de 
krokodillen zien liggen in de rivier. 
Wanneer je de weg hervat richting 

Quepos zie je snel genoeg aan je 
linkerhand Nationaal Park Carara 

rangerstation. Hier kun je de auto 
parkeren en een toegangsbewijs 
kopen. Er zijn 2 deelgebieden waar 

je doorheen kunt wandelen. Het 
eerste ligt vlak bij de rivier een 

stuk terug dus.  
 
Vanaf de 

brug zie je 
de 

krokodillen 
goed.  
 

De parkranger zal je uitleggen hoe je daar komt. Het 
andere deelgebied ligt bij het rangerstation.  

 
In Tarcoles zelf kun je de 
Crocodile Tour maken, een 

ruim 2 uur durende boottocht 
over de rivier. Het enige 

Costa Ricaans gerunde bedrijf 
is Crocodile Man tour en 
een tour kost ongeveer $30,- 

pp. Deze tour is ook bij Nydia te boeken.  

 



Fumaroles in Nationaal Park Rincon de la Vieja, Las Pailas 

 
Een van de mooiste nationale parken van Costa Rica ligt op slechts 2 uur rijden 

van Casa Pura Vida. Een park waar je gemakkelijk veel dieren kunt zien maar 
waar je vooral vulkanische activiteiten kunt zien. Er zijn bronnen met kokende 
modder, met kokend water, stoom en zwaveldampen, stenen in alle kleuren en 

oerwoud met op de achtergrond de vulkaan. De sfeer is adembenemend, bijna of 
je er ieder moment een enorme dinosaurus 

tegen kunt komen. 
 

Vanuit Pozo 

Azul ga je 
naar het 

noorden, 
richting 
Canas. Voorbij 

Canas ga je 
door naar 

Liberia. 5 km 
voorbij Liberia 
staat een bord 

Rincon de la 
Vieja. Daar ga 

je direct rechts. Die weg volg je voor 16 km tot 
je bij een hek komt met een wachter. Hij is van 
Hacienda Guacipelin en daar betaal je $1,- p.p. 

(2018) om door het hek te mogen. Voor het 
hotel ga je linksaf nog 4 km verder naar de 

ingang van het park. Overigens is 500 meter 
voordat je bij het hotel komt links een hek waar 
je de auto kunt parkeren en in 15 minuten naar 

een prachtige waterval (Catarata Chorreras) kunt lopen. Eigenlijk alleen 
toegankelijk voor gasten van Guacipelin maar je wordt er hooguit weggestuurd.  

Het personeel van Guacipelin is zeer gastvrij. Je kunt er heerlijk zwemmen en 
soms kom je er zowel brulapen als witgezicht 

aapjes tegen. Vanuit Guachipelin kun je 
paardrijden, een combitour doen (watervallen 
en modderbaden) en of een canopytour doen. 

Informeer bij Costa Rica Vakantie of bij Nydia 
naar de mogelijkheden. 

 

 



Relaxt raften/float op Rio Corobici/Tenorio 

 

Eigenlijk meer een natuurbelevingstocht dan een heuse raft. Heerlijk om met de 
hele familie onder begeleiding van een gids te genieten van de rust, de rivier, de 

vele vogels, de krokodillen, leguanen en verschillende soorten apen. Zo nu en 
dan een stroomversnelling maakt het voor wie nog nooit geraft heeft toch een 

spannende tocht. De gids roeit de boot. 
 
Costa Rica Vakantie heeft 

connecties met de eigenaar van 
Safaris Corobici, een goed 

gehumeurde Zwitser die al meer 
dan 40 jaar in CR woont. Vooraf 
laten reserveren door Costa Rica 

Vakantie of Nydia laten reserveren 
zijn de beste opties. Kosten 

(2018) zijn voor een 2 uur 
durende trip met fresh lemonade 

& fruit snack $38/persoon, voor 
een 3 uur durende trip 
$47/persoon inclusief fresh 

lemonade & fruit snack. En halve 
dag (tocht van 18 km) kost inclusief lunch 

$62/persoon. Kinderen onder de 14 betalen de 
helft. 
 

Safaris Corobici is in slechts 40 minuten, heel 
goed te bereiken vanuit Pozo Azul. Vanuit Pozo 

Azul ga je rechtsaf de panamericana op 
richting het noorden, Canas. 4,4 km na 
Canas zie je aan de rechterkant een geel 

gebouw, bij het bord met Pumas (er is ook 
een kleine dierentuin bij waar bedreigde 

diersoorten, met name katachtigen als de 
jaguar en de ocelot, worden opgevangen). 
Daar staat een busje klaar met een raft op 

het dak als je gereserveerd hebt. 
Reserveren kun je door Costa Rica 

Vakantie laten doen of bij Nydia. 

 



White water raften op Rio Corobici/Tenorio 
 

En wat minder op de natuur maar meer op de spanning gerichte raft is de white 
water raft die je bij RCR kunt doen. Deze raft is een klasse III-IV raft met een 

kleine waterval in de klasse V, van 12 feet. Je valt met je bootje 3,5 meter 
schuin van een waterval af. Een prachtige tocht waarbij je 12 km rivier afdaalt 
met verschillende stroomversnellingen, kleine drops en rustige stukken door een 

diep uitgesleten dal. Afhankelijk van de waterstand duurt de tocht zelf tussen de 
60 minuten en 2,5 uur. Deze tour is ook te boeken via Nydia. 

 
Om 8.45 uur verzamelen bij het restaurant van RCR ongeveer 500 meter 
noordelijk van de hierboven beschreven float van Safaris Corobici. Daarna een 

bustochtje naar de rivier 
een behoorlijk eind 

stroomopwaarts richting de 
vulkanen Miravalles en 
Tenorio, waar je te water 

gaat. Na de raft met de bus 
terug naar het restaurant 

waar je een heerlijke lunch 
geniet. Het geheel duurt tot 
ongeveer 13.30 uur en kost 

$105,- per persoon all-in. 
 

   

 



Nationaal Park Vulcan Tenorio, Rio Celeste 
 
Een Nationaal Park dat nog nauwelijks ontdekt is. De bereikbaarheid is wat 

lastiger en het is hier dus niet druk. Vanuit Casa Pura Vida rijd je in ongeveer 2 
uur naar dit onontdekte gebied, gelegen tussen twee vulkanen: vulkaan Tenorio 
en Vulkaan Miravalles. De natuur is overweldigend: een prachtige waterval met 

een unieke kleur water welke wordt veroorzaakt door de zwavel die in dit 
vulkanisch actieve gebied opborrelt. Naarmate je verder in het prachtige 

oerwoud gaat wordt de kleur alsmaar blauwer en blauwer. Bovendien is dit 
oerwoud rijk aan wildlife zoals apen, toekans enzovoort. 

 

 
 
Vanuit Pozo Azul ga je rechtsaf de panamerican highway op, richting Canas. 

Ongeveer 10 km na Canas komt de afslag Bijagua/Upala. Ga hier rechtsaf. Volg 
deze weg. Vlak voor Bijagua zie je een Tilapiakwekerij aan de linkerkant van de 

weg. Blijf de weg volgen en je rijdt door Bijagua. Net aan de rand van Bijagua zie 
je rechts een onverharde zijweg, na een bord. Sla rechtsaf en volg de hobbelige 
weg (4x4 is in het regenseizoen geen 

luxe) naar het rangerstation (7 km) dat 
de naam El Pilon heeft. Ongeveer 1 km 

voor het rangerstation is nog een 
informatie punt. Hier kun je eventueel 
een regenponcho en muggenmelk 

kopen. Je vind hier ook een 
eetgelegenheid. 

 



Hot springs Vulcan Miravalles 
 
Het vulkanisch zeer actieve gebied in het midden van Costa Rica biedt ook de 
mogelijkheid om energie te winnen. Costa Rica is daar zeer succesvol in en weet 

zelfs een deel van het jaar 100% van haar energie op te wekken uit wind, water 
zon en geothermische energie. Veel energie wordt gewonnen in het gebied bij 

Miravalles. Daar kun je ook heerlijk een dagje ontspannen in de vulkanisch 
verwarmde heet water baden. Er zijn drie bedrijven vlakbij elkaar met ieder hun 
eigen look and feel. Vanuit Pozo Azul ga je rechts de snelweg op richting Canas. 

Bij Bagaces moet je rechts voorsorteren om naar Bagaces te gaan. Voorbij de 
plaza de toros ga je rechtsaf een grotere weg op (hier staan al allemaal borden 

met Hot Springs aangegeven). Het maakt niet uit welke je volgt want ze liggen 
vlakbij elkaar. Het is ongeveer 1 uur en 45 minuten 

rijden vanuit Pozo Azul. 
 
Yoko is het netste van de drie. Mooi open terrein, 

superschoon, heerlijk restaurant 
en vriendelijke bediening. Je 

mag hier zelf geen eten mee 
nemen. De baden hebben 
verschillende temperaturen. De 

vulkaan op de achtergrond 
maakt het compleet! 

 
Thermo Mania is de minst nette 
van de drie. Deze is leuker voor 

kleine kinderen omdat er veel disneyfiguren gebruikt zijn 
in en om de baden. Het is minder open en meer begroeid. 

Hier zijn ook meer Costa Ricanen met hun kinderen en je 
kunt zelf je eten meenemen. 

 

 
 

 
 
 

El Guayacan zit er qua netheid 
tussen in. Zeer gastvrije 

receptie en ook verschillende 
baden en een glijbaan. Een 

grote boom waar je in kunt biedt een schitterend uitzicht 

op de vulkaan en over het terrein. De hangbrug verdeelt 
het terrein in 2 delen. Het leuke van Guayacan is dat er 

overdekte terrasjes aan de baden zijn waarvan er enkele 
een BBQ hebben die je gratis 
kunt gebruiken. Zelf kolen en 

aanmaakblokjes meenemen 
en je kunt je eigen BBQ 

verzorgen. Hier mag je ook 
zelf je picknick meenemen.    

 

 



De watervallen Llanos de Cortez 
 
Vanuit Pozo Azul kun je naar een schitterende waterval, waar voornamelijk Costa 
Ricanen komen. In het weekend is het er redelijk druk in de middag. Costa 

Ricanen gaan hier heerlijk picknicken en zwemmen bij de waterval. De omgeving 
is prachtig en er ligt nog een kleinere waterval bij waar je ook kunt zwemmen. 

Steek hiervoor de rivier over en volg het pad links. Je kunt de grote waterval ook 
beklimmen en dan van boven bekijken. Er is een bewaakte parkeerplaats. Van 
daar is het wel een beetje klauteren naar beneden naar de waterval. 

 
Vanuit Pozo Azul ga je rechtsaf de snelweg 

op richting Canas, daarna Bagaces. Je rijdt 
Bagaces voorbij. De ingang naar de 

watervallen is een zandweg links van de 
snelweg. Er staat een handgeschilderd 
bord bij (wit met rode letters op de foto) 

maar je rijdt het zo voorbij. Wanneer je 
dan omkeert, dan zie je, komend van de 

noordkant, het bord beter en is rechts 
afslaan ook makkelijker. Volg de borden 
naar de waterval (800 meter).  

 
 

 
Het is ongeveer 1 
uur en 10 minuten 

rijden vanuit Pozo 
Azul.  

 

 
 

 
 

 
Op de terugweg zou je kunnen eten bij restaurant Mi 
Finca. Dat ligt op de kruising waar je richting Puenta 

L’Amistad (Rio Tempisque) kunt, net noordelijk van Las 
Juntas, tegenover restaurant Tres Hermanas. Heerlijke 

lokale gerechten geserveerd op een bananenblad. Achter 
het restaurant tref je bijna zeker rode Ara’s aan!!  

  



Nationaal Park Palo Verde 
 
Dit prachtige gebied ligt hemelsbreed vlakbij Pozo Azul maar de toegangsweg 

bevindt zich redelijk noordelijk bij Bagaces. Daarna nog 22 km onverharde weg 
rijden (wel behoorlijk vlakke en goed onderhouden weg) om bij de parkingang te 
komen waardoor je er toch 1,5 uur over doet om vanuit Casa Pura Vida hier te 

komen. Daar entree betalen en eventueel een boottocht bespreken (voor 4 
personen $25,- pp), waarna je met de auto het park in kunt rijden. De lagune is 

dan nog 13 km rijden door het park. Daardoor is het een heuse safari. Onderweg 
kun je al verschillende dieren zien. Langs de ‘weg’ zijn plekken om te stoppen en 
paden om te wandelen. Het pad Mirador leid je de berg op (pittige klim van meer 

dan een uur) waarna je een schitterend uitzicht hebt over de lagune.  
 

Een uniek moeras, waar het hele jaar door water staat. Dat is dan ook de reden 
waarom hier veel inheemse vogels te zien zijn en in de winter ook nog de 

overwinterende vogels uit 

Noord Amerika. Je kunt er 
roze lepelaars, ibissen, veel 

reigersoorten, Jabiru’s, 
Jacana’s, Wood storks enz. 
enz. zien. Tijdens de boottocht 

zie je bovendien veel 
krokodillen op de oevers van 

de Rio Tempisque. 
 

 



 

Naast alle genoemde dagtrips zijn er nog veel meer mogelijkheden in de 

omgeving. Een aantal van deze trips is te boeken via Nydia. Van te voren kun je 
informatie inwinnen bij haar zodat je trips tijdig kunt laten boeken. 

 
 
Bijvoorbeeld in Monteverde: 

Bungee jumpen 
Paardrijden (montar caballo) 

Nachtwandeling (noche tour) 
Suiker, Koffie en of Chocolade tour (tour de cana, de azucar, cafe y chocolate) 
Vlindertuin bezoek (jardine de mariposas) 

Vogel wandeltocht (observacion de aves) 
 

 
Nydia zal meer en meer dagtrips voor u kunnen gaan regelen. Informeer naar de 
laatste toevoegingen. 

 

 
Behalve dagtrips wil Nydia ook graag een eenvoudige maaltijd voor u bereiden 

en deze serveren op haar terras of eventueel binnen wanneer u liever binnen 
eet. Voor een bedrag tussen de 4 en de 6 dollar kunt u er middag (almuerzo) of 

avond eten (la cena). Ze serveert dan vlees (carne) of vis (pescado), met rijst 
(arroz) en groenten of een frisse salade (vegetales o ensalada). Het is voor haar 
wel prettig als u dit voor het middageten de dag ervoor aangeeft en voor het 

avond eten uiterlijk in de ochtend van die dag. 
 

Informeer voor alle mogelijkheden bij Nydia. Ze helpt u graag. Neem wel een 
Spaans woordenboekje mee  
 

 
 

 
 

 

  


