
  COSTA RICA 
 



Beste fiets vrienden.  
 

Het is voor mij een waar genoegen jullie te mogen ontvangen in Costa Rica. Ik ben Jos de Haan, en 

woon nu al 10 jaar in Costa Rica waar ik –naast het managen van een hotel- mijn passie voor het 

fietsen heb vormgegeven door middel van Costa Rica Cycling (www.CostaRicaCycling,com).  

In Costa Rica ben ik sinds 5 jaar de persoon die fietsreizen aanbiedt voor buitenlandse fietsers die zo 

Costa Rica op eigen houtje willen ontdekken.   

Mijn passie voor het fietsen én voor Costa Rica geven mij de mogelijkheid mensen op weg te helpen, 

de beste route uit te zetten. Ik help ze door hen praktische tips te geven, mijn special geprepareerde 

fietsen aan te bieden  en soms zelfs hotels onderweg te boeken. Mijn zorg is dat mijn klanten de 

ervaring krijgen waar ze naar opzoek zijn.    

Edward en ik komen oorspronkelijk uit dezelfde omgeving (noord limburg) en we hebben in Costa 

Rica samen  al eerder fiets events georganiseerd.  Ontzettend leuk om dan nu weer samen te werken 

als Costa Rica Cycling en Ketelwoud, en zo voor jullie een prachtige- en avontuurlijke fietsvakantie uit 

te stippelen.  

  



Costa Rica met Ketelwoud!  
Costa Rica is een prachtig fietsland, onze vulkanen, bergen, rivieren en bossen gevens ons de 

mogelijkheid de mooiste routes te maken zodat we de moeilijkheidsgraad op maat kunnen 

aanpassen  

Een groep fietsers, heeft vaak diverse typen fietsers: gevorderden en minder gevorderden. Wij 

hebben daar rekening mee gehouden door de routes zó in te delen dat het voor iedereen te doen is.  

Er gaat een bus mee tijdens de reis, deze zal jullie onderweg begeleiden en minimaal 1 x tijdens het 

fietsen op 50% van de route op jullie wachten om jullie te ondersteunen. De routes die voor de bus 

niet te doen zijn zorgen we voor een alternatief. 

Hoe je voor te bereiden: 
In dit boekje zullen we de verschillende dagen en de routes gedetaileerd beschrijven.   Sommige 

dagen zijn wat makkelijker dan andere, maar ze zijn allemaal uitdagend.   

Hoe kun je je op een fietsreis in Costa Rica het beste voorbereiden? Zorg in ieder geval dat je in 

goede conditie bent en al wat bergkilometers op je MTB erop hebt zitten. Je kunt bijvoorbeeld het 

noord limburgse grensgebied bezoeken, waar het wat heuvelachtiger is, of duik de Utrechtse 

Heuvelrug op. Maak wat kilometers op verharde- en onverharde wegen, of op MTB wegen/paden.   

Wat maakt Costa Rica de uitdaging: 
1. Gebrek aan fietspaden 

2. Gebrek aan vlakke wegen 

3. De warmte  

4. Wisseling van weersomstandigheden onderweg 

5. De vele hoogtemeters 

Inpak Tips 

Neem zo weinig mogelijk mee. Als ervaren fietser weet je dat je eigenlijk niet zoveel nodig hebt 

wanneer je de hele dag een fiets teneu aan hebt. Velen nemen hun fietskleren s ’avonds even mee 

onder de douche om uit te spoelen met een vloeibaar handwasmiddel en doen het de volgende dag 

weer aan. Tijdens het fietsen neem je mee: 

1 2-3  fietsbroeken – Tshirts – schoenen- sokken 

2 Helm en handschoenen, bril 

3 Mouwen/ pijpen voor het fietsen in de bergen en tegen de zon 

4 Nood reparatie-set, extra binnenband 

In principe kun je alles goed verkrijgen in Costa Rica voor wat betreft fietsonderdelen, 

dus als er nood aan de man is, valt er altijd wel een mouw aan te passen.  

  



Fietstip:  

Wanneer we in de droge periode fietsen tussen december en April kan het vooral aan de kust erg 

warm worden. In de regentijd kan soms het vochtpercentage toch nog rond de 75-80% liggen. 

Nadeel hiervan is dat je kleren vaak moeilijk drogen in kort tijd. Een handige tip voor je gewassen 

fietskleren is om ze op te rollen in een handdoek, en daarna uit te wringen in de handoek.  Dan zijn 

ze al handdroog waarna je ze zoveel mogelijk in de zon hangt. Als ze dan de volgende dag nog een 

beetje klam zijn, geen zorgen: gedurende de fietstocht drogen ze snel.  

Andere belangrijke fiets zaken 
5 2 bidons van 1 liter, of een camel bag 

a. Hydrateren is van groot belang, Costa Rica is erg warm. Je kunt je eigen hydratatie 

sportformule meenemen, of hier lokaal kopen. In iedere supermarkt vind je ook 

kleine zakjes aanmaaklimonade. Mijn favoriet is ice tea, waar ik een beetje zout 

bijvoeg en wellicht een limoen in uitknijp. Zo heb je makkelijk een goedkope 

sportdrank. 

b. Maak je geen zorgen over de water kwaliteit in Costa Rica. Door de natuurlijke 

waterbronnen en groot hoogteverschil heb je een snelle verplaatsing van water en 

daardoor minder kans op  bacteriën in de watervoorziening. Soms kan het een beetje 

naar chloor smaken. Natuurlijk kun je overal flessen water kopen.  

Algemeen inpak lijst 
1 Korte broek  en Tshirt 

2 Avondkleding 

3 Kleding met lange mouwen en lange pijpen (= het beste muggenrepelent) 

4 Zwemkleding 

5 Onderkleding 

6 Wandel – sport schoenen, sandalen of slippers 

7 Zonnebrandcreme (minimaal factor 30 en waterproof) en aftersun. Neem een hoge 

factor waterproof zonnebrandcreme mee. Costa Rica ligt dichtbij de evenaar en heeft 

een hoge UV stralingsfactor.  

8 Toiletspullen 

9 Muggenmelk met DEET.  

Verder in noodgevallen is er natuurlijk van alles te krijgen in Costa Rica.  

  



Het reisschema!  
 

Costa Rica een prachtig fietsland. Er zijn helaas geen fietspaden, maar wel vele routes die je vanaf het 

begin tot einde doen genieten.  We hebben hier maar weinig vlakke routes; zeker in de centrale vallei 

is geen meter vlak.  De routes onderscheiden zich door meer- of minder klimmeters, prachtige 

vergezichten, bossen, stranden en nog veel meer.  

Het fietsen in Costa Rica staat nog in de kinderschoenen. De afgelopen 10 jaar is het echter steeds 

populairder geworden. Naast het recreatief fietsen zie je de laatste 3-4 jaar ook dat het dagelijks 

gebruik steeds gewoner wordt.  Er is zelfs sinds kort een fietspaden in San Jose.  

Al met al is het nog lang niet vergelijkbaar met Nederland of Europa, en dat is wat het tegelijkertijd 

ook leuk maakt!  

  



De route 
Wat we voor jullie in petto hebben, is een prachtige fietservaring afgewisseld met wat vrije tijd om 

ook naast je fiets van Costa Rica te kunnen genieten.  

Dag 1 Vertrek naar Costa Rica 
Vroeg op vandaag, op naar Costa Rica!  

Spullen mee, paspoort, fiets en ticket ook niet vergeten.   

Je komt aan op het internationale vliegveld van het is maar een kleine luchthaven en de douane-

afhandeling zal relatief snel zijn. Eerst even wachten op alle bagage. Er zijn eventueel kruiers 

aanwezig die je met alle bagage kunnen helpen.  Deze kruiers worden betaald door de luchthaven, 

maar een fooi is natuurlijk altijd van harte welkom. 

Voor hen die het fijn vinden om een  lokale simkaart te kopen kunnen dat in het hotel bij aankomst 

doen.  

Onze chauffeur staat buiten op je te wachten, afhankelijk van de grote van de groep zal de bagage op 

het dakrek gelegd worden of achter in de bus.  We brengen jullie naar het hotel La Rosa del Paseo .  

De bagage word afgeladen, de kamersleutels uitgereikt en we zullen een afspraak maken om 

afhankelijk van de aankomst tijd ergens iets te gaan eten of drinken.  

 

  



Dag 2 Poas – La Fortuna 
Vandaag worden in de ochtend de fietsen opgeladen en gaan we naar de Poas. Deze rit duurt ca 1 ½  

uur alvorens we de fietsen afladen en op pad gaan.  

De route is volledig geasfalteerd en je zult afdalen van 2200 mtr tot ca 800 mtr een prachtige route 

langs de voet van de Poas vulkaan en het Baurrilla Carrillo national park .  

Het is een lange tocht, we zullen rond de middag de bus tegen komen in Agua Zarcas, diegenen die 

het gehele traject willen fietsen kunnen door fietsen voor de andere die nog duidellijk de reis in hun 

benen voelen kunnen gebruik maken van bus transport.  

 

  



Dag 3 La Fortuna – Monteverde 
La Fortuna –Monteverde:  80 km en ruim 2000 hoogte meters!  80% is gravelweg 

Dit wordt een spectaculaire dag; we gaan rond de het meer van Arenal fietsen. We zullen 

verschillende riviertjes oversteken waarvan de eerste de grootste oversteek zal zijn. Na 30 km fietsen 

kom je hem tegen en de rivier is ca 30 meter breed. Deze rivier is normaal 30 cm diep, op passen 

geblazen als  doorheen fietst er kunnen verraderlijke keien onder het wateroppervlak liggen.  Als je 

liever er door heen loopt kan dat natuurlijk. Wellicht handig  om een extra paar droge sokken mee te 

nemen of zelfs een paar schoenen, zodat je droog door kunt fietsen. De overige riviertjes zijn op 41 

km en 45 km afstand. Deze zijn relatief smal (5-10 meter) maar kijk uit met de doorwadingen, er 

liggen overal gladde keien.  

De bus zal een omweg moeten nemen want deze kan de route die jullie fietsen niet zomaar nemen. 

Eenmaal boven zal hij jullie opwachten.   

 

Doe de eerste 45 km vooral rustig aan; dit stuk gaat over een B weg met gravel en is relatief 

heuvelachtig. We zitten aan het einde van het regenseizoen dus er kunnen slechte stukken inzitten. 

Deze zul je vooral tegenkomen in bochten en afdalingen.  

 

  



Dan gaan we de bergen in. Diegenen die niet te hard van stapel te zijn gelopen in het eerste stuk 

zullen beloond worden, want de laatste 30 km kun je er tegenaan! Over deze klim zul je naderhand 

zeker nog wel een keer vertellen. Deze regio noemen wij Los Nubes of wel de Wolken. Het is een 

overgangsgebied waar we van de vochtige tropische Caribische lucht overgaan naar de relatief droge 

kant van de provincie Guanacaste.  

We stijgen gedurende de eerste 7 km flink, vervolgens is er een lichte afdaling van ca 5 km en daarna 

stijgen we weer zo´n 14km tot het hoogste punt op 1550mtr. Dit is de Monte Oliva ofwel de 

Olijfberg. Hier kunnen we even bijkomen en fietsen we de laatste 10 km naar Santa Helena-

Monteverde om uiteindelijk bij ons hotel aan te komen.  

Al beloofd het een super fietsdag te worden !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag 4 Monteverde Golfo Nicoya 

Na de zware dag van gisteren doen we het vandaag rustig aan, voor degene het leuke vinden is 
wellicht een ochtend wandeling in het Monteverde Cloud forrest een aanrader.  
 
Vandaag na een afdaling van ca 35 km komen we op  1 van de drukste wegen in Costa Rica de 
Panamericana. We rijden een kleine kilometer  langs deze weg om vervolgens er weer vanaf te gaan 
Richting de Golfo Nicoya, waar we in een Guanacaste  finca slapen zullen.  
 
 

 
 

  



Dag 5 Golfo Nicoya- Montezuma 
Vandaag gaan we indien het weer het toe laat per boot met de fietsen naar de overkant van de Golfo 

Nicoya we krijgen onderweg de mangrove boot tour en worden vervolgens afgezet in Jicaral waar we 

naar Santa theresa/ Mall Pais zullen fietsen.  Een combinatie van heuvelachtige gebied, boeren 

dorpjes, asfalt en gravel wegen. Om uiteindelijk het laatste stuk langs de kust te fietsen.  

  



Dag 6  Montezuma - Paquare 
Door bossen en  bergen, met veelal gravel wegen gaan we op weg naar de haven van Paquare. Een 

prachtige weg met afgewisseld, gravel en bergwegen ook fietsen we een stuk door een bos achtig 

gebied.  

 

Afhankelijk van de tijd zullen we samen met de chauffeur afspreken of voor de ferry of op de ferry de 

fietsen te laden.  

Om vervolgens weer retour te gaan San Jose.  

 

  



Dag 7 San Jose - Amsterdam 
 
In overleg met de chauffeur zullen we opgehaald worden om afscheid van Costa Rica te nemen.  

 

Tenslotte 
 

We hebben geprobeerd een route samen te stellen, die voor alle deelnemers goed te doen is. Het 

laat het mooie van Costa Rica zien en is ook zeker de sportieve uitdaging die u zoekt. Soms kiezen we 

voor uitdagende fietsroutes, en soms kiezen we voor de mooie plekken en natuur. Het is een mix 

waar wij van hopen dat  het jullie laat genieten van ons prachtige land.  

Pura Vida! 

 

 

 

 


