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NOSARA

Nosara ligt 25 km ten noordwesten van Sámara en is bereikbaar via een mooie zandweg 
met heel wat kuilen en rotsstenen. Je kunt maar het beste een 4x4 hebben. Onderweg 
heb je enkele mooie doorkijkjes op de zee. Nosara is een stuk kust dat van zuid naar 
noord uit drie delen bestaat: Playa Guiones (het drukste strand), Playa Pelada en Playa 
Nosara. De golfslag is er vrij sterk, soms te sterk om te kunnen zwemmen. Maar voor 
surfers zijn ze wel een buitenkansje.

Het eigenlijke dorp (Bocas de Nosara) ligt ten noorden van de stranden (5 km 
ervandaan), dicht bij de río Nosara, en beschikt over winkels, supermarkten, politie-
kantoor, bank, benzinestation en zelfs een kleine landingsbaan voor vliegtuigen. Voor 
vakantiegangers speelt het leven zich echter aan het strand af. De hotels en restau-
rants liggen er verspreid langs talrijke kleine wegen, diep verscholen in de tropische 
vegetatie en tuinen. Een grote rotsheuvel vormt de scheiding tussen Playa Guiones en 
Playa Pelada. Om je te verplaatsen, ga je te voet of neem je de fiets of motorfiets. In 
het droge seizoen is er heel wat stof. Met de regen komen ook het groen en de frisheid 
in de lucht terug.

Samengevat, Nosara is geen badplaats zoals Tamarindo, maar een stukje kust dat nog 
vrij rustig en wild is. Daarvan getuigen ook de natuurreservaten zoals het vogelrijke 
Reserva Biológica Nosara en het Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, 8 km 
ten noordwesten van Nosara, dat bekendstaat voor zijn schildpadden.

AANKOMST EN VERTREK 

VIA DE ZANDWEG 

• Van Playa Sámara: er zijn twee wegen naar 
Nosara. De eerste weg volgt de kustlijn. Daarbij 
moet je een rivier oversteken en met een gewone 
toeristenauto is dat onmogelijk. Je moet over een 
4x4 beschikken. Om de rivierovergang te vermij-
den moet je dus de andere weg nemen (een zand-
weg in slechte staat), die via het achterland van 
Sámara naar Nosara loopt.

MET DE BUS

O  De bushalte (plattegrond B1) bevindt 
zich in het dorp Nosara (bekend als Bocas de 
Nosara), 5 km van de stranden, aan het voetbal-
veld en dicht bij het politiekantoor en het post-
kantoor.

• San José: 1 bus per dag van de maatschappij 
Empresa Alfaro. In San José vertrekken de bussen 
van Terminal 7/10 (avda 7, c/ 10; T  2222 2666). 
Rit van 6 uur.
• Nicoya: 5 bussen per dag van Empresa Traroc 
(T  2685 5352). Rit van 1½ uur.
• Sámara: 3 bussen per dag. Rit van 40 min.

MET HET VLIEGTUIG 

• Twee vluchten per dag van en naar San José 
met Nature Air (T  2290 4100 o  natureair.com). 
Vlucht van 35 min.

NUTTIGE ADRESSEN 

s  Banco Popular (plattegrond A2, 1): in het 
dorp (kustgedeelte), in het gebouw Monkey Ma-
fia. Ma.-vr. 8.45-16.30 u, za. 8.45-11.45 u. Geldau-
tomaat en wisselverrichtingen.

A  Nuttige adressen
1 Banco Popular
2 Supermercados
3 Gasolinera

H  Slapen
10 4 You Hostal
11 Nosara Beach Hostel
12 Refugio del Sol Hotel
14 Kaya Sol Surf Hotel
15 Hotel Gilded Iguana
16 Hotel Casa Romantica
17 Villa Mango

R  Eten
13 Pizzeria Il Peperoni
20 Café de Paris
21 Beach Dog Café
22 La Luna
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k  Supermercados (plattegrond A1 en B1, 
2): er zijn twee supermarkten aan de rand van Bo-
cas de Nosara, net voor de weg naar de landings-
baan, aan je linkerhand voor je bij het dorp komt. 
De twee liggen 500 m van elkaar.
A  Gasolinera (benzinestation; plattegrond 
A1, 3): tussen Playa Guiones en het dorp, 4 km 
van de kust.

SLAPEN 

HEEL GOEDKOOP TOT GOEDKOOP
(minder dan $ 40)

H  4 You Hostal (plattegrond A2, 10): Playa 
Guiones, 600  m ten noorden van het strand 
T  2682  1316 o  4youhostal.com. Overnach-
ting in slaapzaal $ 20, tweepersoonskamer $ 45, 
bungalow 2 personen $ 60. Wifi. Deze mooie en 
goedkope herberg langs de weg is perfect onder-
houden en bestaat uit kleine gebouwen van twee 
verdiepingen. Aan stijl of karakter heeft dit 
hostal geen gebrek met zijn moderne architec-
tuur en zijn grote gemeenschappelijke keuken. 
Heel schoon interieur. Onberispelijk schone 
slaapzalen, drie kamers en twee bungalows. 
Naast de deur is een pannenkoekenrestaurant 
(we hebben de pannenkoeken nog niet geproefd).
H  Nosara Beach Hostel (plattegrond A2, 
11): 120  m van Playa Guiones T  2682 0238 
:  nosarahostel@gmail.com. Overnachting in 
slaapzaal $ 20, tweepersoonskamer $ 65. Wifi. 
Een goede en goedkope optie voor jonge back-
packers. Laag en goed uitgerust huis met slaap-
zalen (ventilator, lockers) en kamers voor stelle-
tjes. Keuken ter beschikking van de gasten. Je 
wordt er verwelkomd door een Amerikaanse die 
zo gek is op dit land dat ze er zich voorgoed 
heeft gevestigd. Typisch backpackersfeer, rond 
de patio en de gemeenschapsruimte.
H  Het Kaya Sol Surf Hotel (zie verder) heeft 
goedkope kamers (Hostel Hut en Pochote Hotel) 
voor $ 16-25 per nacht.

DOORSNEEPRIJS
($ 40-70)

H  Refugio del Sol Hotel (plattegrond A2, 
12): 400 m van Playa Pelada, rechts voor pizzeria 

Peperoni T  2682  0287 o  refugiodelsol.net. 
Tweepersoonskamer met of zonder keuken 
$ 55-65. Wifi. Een aantrekkelijk gebouw in een 
tropische tuin, met een aangename veranda en 
een aardige uitbater, José, een Spanjaard. De 
kamers komen uit op de veranda. Over de bin-
neninrichting is goed nagedacht, ze is vrolijk en 
vol kleuren. Alles is heel schoon en de ramen 
bieden uitzicht op de natuur. De kamers beschik-
ken over een ventilator, geen airco, en een eigen 
badkamer. Gemeenschappelijke keuken ter be-
schikking van de gasten.
HR  Hotel Gilded Iguana (plattegrond 
A2, 15): 300 m van Playa Guiones T  2682 0259 
o  thegildediguana.com. Tweepersoonskamer 
$ 55-75, afhankelijk van het comfort. Restaurant 
dag. tot 22.00 u. Wifi. Een betonnen gebouw op 
palen (uit de verte lijkt het hout) met een ve-
randa op de eerste verdieping. Rustige omge-
ving met veel groen. Kamers met ventilator of 
airco op de eerste verdieping van het hoofdge-
bouw of in het paviljoen ernaast. Aangename 
en nette inrichting: hout, tegels, eenvoudig 
functioneel meubilair, goede bedden en brede 
ramen. De bar en restaurantzaal bevinden zich 
onder het hoofdgebouw. Op de kaart staan 
streekgerechten, maar ook belegde broodjes, 
hamburgers en salades.

LUXUEUS
($ 70-100)

HR  Kaya Sol Surf Hotel (plattegrond A2, 
14): 300  m van Playa Guiones T  2682  1459 
o  kayasolsurfhotel.com. Tweepersoonskamer 
$ 55-96, afhankelijk van het comfort en het sei-
zoen, casita $ 88-135, Beach House $ 120-185. 
Restaurant dag. tot 22.00 u. Gerechten voor 
4000-8000  CRC. Wifi. Een gezellig hotelcom-
plex op mensenmaat, in een grote tropische 
tuin. Het bestaat uit meerdere gebouwen en 
ronde paviljoenen. Er zijn zowel tweepersoons-
kamers als studio’s en appartementen, ver-
deeld over een mooi terrein met als middelpunt 
een klein zwembad. Met of zonder airco, af-
hankelijk van wat je wenst te betalen, maar 
wel altijd met ventilator. Iets meer ruimte (voor 
een groepje of gezin) vind je in het casita en 
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het Beach House. Ook restaurant: salades, ge-
varieerde burgers, schelp- en schaaldieren en 
enkele pastagerechten, opgediend met knof-
lookbrood.
HR  Hotel Casa Romantica (plattegrond 
A2, 16): Playa Guiones, aan het eind van een 
rotsachtige weg T  2682  0272 o  casa- 
romantica.net. Tweepersoonskamer $ 93-117, 
afhankelijk van het comfort (met of zonder airco) 
en de periode. Gerechten voor 4000-8000 CRC. 
Wifi. Een joviale Zwitser heeft dit hotel overge-
nomen. Het ligt in een groene omgeving en 
biedt rechtstreekse toegang tot het strand. Er is 
heel veel ruimte en het is zelfs een stukje lopen 
van de receptie tot de kamers. Die zijn onderge-
bracht in rustige, goede ingerichte paviljoentjes 
met veel kleuren. Het geheel is erg schoon (net 
als in Zwitserland) en goed onderhouden. Dit 
adres als een romantisch hotelletje bestempe-
len is misschien wat overdreven, maar erg aan-
genaam is het wel. Ook het restaurant: er wordt 
alleen gewerkt met verse en zorgvuldig gekozen 
producten.
H  Villa Mango (plattegrond A1, 17): circa 
4 km ten westen van Playa Guiones en 2,5 km 
van Playa Pelada T  2682  1168 o  villa-
mangocr.com. Reserveren noodzakelijk, want er 
zijn slechts zeven kamers. Tweepersoonskamer 
$ 59-85 in het laagseizoen, $ 75-90 in het hoog-
seizoen. Reken op $ 10 extra voor airco. Wifi. 
Op een heuvel boven het woud, met in de verte 
de oceaan (minder ver dan je denkt). Je moet 
een stukje klimmen over een rotsachtige weg 
om er te komen. Wanneer je eindelijk het 
arendsnest hebt bereikt, heb je meteen zin om 
je koffers voor enkele dagen aan de kant te zet-
ten. De uitbaters van deze kleine charmeher-
berg, Jo en Anyes, zijn van Portugese afkomst. 
Hij is een voormalig kok-banketbakker die in de 
Verenigde Staten heeft gewoond en dus goed 
Engels spreekt. Iguana, Lora, Tucan, Rana en 
Tortuga, het zijn enkele van de namen van de 
kamers van dit fantastisch gelegen charmeho-
tel. De kamers zijn comfortabel (airco is een 
optie) en mooi ingericht en gemeubileerd. Ze 
kijken uit op de tuin of het woud in de diepte, 
sommige op de oceaan.

ETEN 

GOEDKOOP
(minder dan 4000 CRC of $ 8)

R  Café de Paris (plattegrond A2, 20): naast 
de Tropical Minigolf, dicht bij de bank en de su-
permarkt, in Nosara-dorp, aan het kruispunt van 
twee stoffige wegen T  2682 1036. Dag. 7.00-
17.00 u. Een kleine winkel waar luxebroodjes en 
chocoladebroodjes worden verkocht. Aan de 
achterkant, dicht bij het zwembad, is een res-
taurantgedeelte waar belegde broodjes en piz-
za’s worden geserveerd.
R  Beach Dog Café (plattegrond A2, 21): 
langs de weg, 100 m van Playa Guiones. Ma.-za. 
8.30-22.00 u, zo. 8.30-15.30 u. Gerechten voor 
3000-5000  CRC. Een eenvoudig gebouw met 
een golfplatendak, uitgebaat door lokale men-
sen. Je kunt er sandwiches, salades, burgers en 
taco’s kopen. Zonder franje, precies wat je no-
dig hebt ’s middags als het warm is, erg warm.

DOORSNEEPRIJS
(4000-8000 CRC of $ 8-16)

R  Pizzeria Il Peperoni (plattegrond A2, 
13): 150 m voor Playa Pelada, rechts van de weg 
T  2682 0545. Dag. 11.00-22.00 u. Een van de 
zeldzame buurtrestaurants, met vriendelijke 
prijzen. Een adres dat ’s avonds interessant kan 
zijn voor gasten die in dit deel van Nosara loge-
ren, waar minder te beleven is. Grote rustieke 
eetzaal die open is naar de natuur. Het valt op 
hoe fantastisch je er verwelkomd wordt en hoe 
goed de service is. Vraag naar de joviale Kique, 
de Costa Ricaanse uitbater. De pizza’s worden 
op houtvuur gebakken. Verder worden er ook 
pasta en typisch Costa Ricaanse gerechten ge-
serveerd: diverse arroces, casados.

LUXUEUS
(8000-12.000 CRC of $ 16-24)

R  La Luna (plattegrond A2, 22): als je bij 
Playa Pelada komt, neem je links de weg om-
hoog op de heuvel, naar hotel Playas de Nosara 
met zijn blauw-en-witte torentje; het restaurant 
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ligt aan je rechterhand (200  m voor het hotel) 
T  2682  0122. Dag. 7.00-22.00 u. Pizza’s voor 
5000-7500  CRC, andere gerechten voor 7000-
12.000 CRC. Boven het strand, een beetje ver-
borgen tussen het tropische groen, staat een 
mooi huis. Het herbergt een van de beste res-
taurants van de omgeving. De inrichting is rus-
tiek, chic-karakteristiek, de stijl mediterraan, 
met witte muren, veel ruimte en uitgelezen 
meubilair. Verzorgde keuken met Zuid-Ameri-
kaanse en mediterrane invloeden: ceviche, piz-
za’s, falafel, salades, tonijnsteak, hummus, Mid-
dellandse Zeeschotel (de uitbater is een Griek). 
Een redelijk chic adres voor een diner, maar je 
moet wel reserveren.

WAT IS ER TE ZIEN EN  
TE DOEN IN NOSARA EN 
OMGEVING? 

Z  Playa Nosara (plattegrond A1): in het 
noordelijk gedeelte van de badplaats, weg van de 
drukte en dicht bij de monding van de río Nosara. 
Dit mooie zandstrand is een leuk alternatief om te 
zwemmen (maar let op voor de branding en de 
stromingen), maar niet meteen de beste spot om 
te surfen.
Z  Playa Pelada (plattegrond A2): mooi 
strand met wit zand en schaduw. Het wordt wei-
nig bezocht en de stromingen zijn er vrij sterk. Je 
kunt er zwemmen, maar let wel een beetje op met 
de golfslag. Minder surfers dan elders.
Z  Playa Guiones (plattegrond A3): ten zui-
den van Playa Pelada, begrensd door de rotspunt 
waarboven het opmerkelijke Grieks-oosterse to-
rentje van hotel Playas de Nosara uitsteekt. Het 

strand van Guiones is het meest in trek bij sur-
fers. Er is geen schaduw, maar het noordelijk 
deel van dit strand is groener dan de rest van de 
badplaats.
XX  Reserva Biológica Nosara (plattegrond 
A1): T  2682  0035 o  lagartalodge.com. Dag. 
6.00-16.00 u. Toegangsprijs: $ 6. Reken op onge-
veer $ 15 per persoon voor een begeleide wande-
ling. Dit is het privéreservaat van Lagarta Lodge. 
Het is bijna 35 ha groot en strekt zich uit op de 
zuidelijke oever van de río Nosara. Het herbergt 
een interessante flora en fauna, vooral op het 
vlak van vogels (lepelaars, trogons, motmots). Je 
kunt deelnemen aan een begeleide wandeling, 
maar je kunt ook op eigen houtje rondkijken. Nog 
een mogelijkheid is een kajaktochtje door het re-
servaat.
XX  Refugio Nacional de Vida Silvestre Os-
tional (buiten plattegrond, via A1): 8  km ten 
noordoosten van Nosara, bereikbaar via een zand-
weg T  2659  9194. Dag. 8.00-16.00 u. Toe-
gangsprijs: $ 12. Dit mariene reservaat werd op-
gericht voor de bescherming van de warana’s, 
door de Costa Ricanen zelf vaak Tortugas loras 
(papegaaischildpadden) genoemd. Deze locatie 
wordt als een van de belangrijkste van de wereld 
beschouwd. Duizenden schildpadden komen er 
elk jaar hun eieren afzetten. De aflegperiode 
loopt van juli tot november, met een piek in au-
gustus en oktober. Deze schildpadden zijn klein 
(gemiddeld 40 kg) in vergelijking met de enorme 
lederschildpadden die je ziet op Playa Grande bij 
Tamarindo.
Na uitspattingen (zie kader) gelden voortaan bij-
zondere maatregelen om dit natuurfenomeen te 

BEDREIGDE DIERSOORT VERSUS ‘SLIMME’ DIERSOORT  |  In september 
2015 palmden honderden toeristen Playa Ostional in toen de warana’s, een bedreigde 
dwergschildpad, aan land kwamen om hun eieren te leggen. Op zoek naar het ultieme 
vakantiekiekje zetten ze hun kinderen boven op de schildpadden, gingen eieren rapen 
(eentje minder zou weinig verschil maken, toch?) en namen selfies bij de vleet. Hon-
derden schildpadden trokken terug de zee in zonder dat ze hun eieren hadden kunnen 
leggen. Achterlijke wereld. 

WIST JE DIT?
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kunnen bewonderen. Zo mag je alleen nog onder 
begeleiding van een gids het strand bezoeken. Er 
zijn plaatselijke en onafhankelijke gidsen. Je be-
treedt het strand in groepjes van maximaal 
10 personen en je blijft maximaal 40 minuten ter 
plaatse. Enkele mogelijke contactpersonen: 
• Guías Locales de la Asociación de Desarrol-
lo Integral de Ostional T  2682 1229 o  adio.cr.
• Asociación de Guías Locales de Ostional: 
T  2682 0428.

’s Nachts observeer je de dwergschildpadden, 
maar overdag kun je er andere dieren van de jun-
gle zien (brulapen, neusberen, leguanen en vele 
vogels). Het zuiden van het reservaat, bij de mon-
ding van de río Nosara, bestaat uit mangrove.
Z  Playa Ostional (buiten plattegrond, via 
A1): 8 km ten noordoosten van Nosara, in het Re-
fugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Dit 
strand is een van de favoriete spots voor surfers 
(een van de beste van de streek).

HET ZUIDEN VAN HET SCHIEREILAND NICOYA 

MONTEZUMA

Is in Montezuma de tijd blijven stilstaan? Het massatoerisme noch de gewiekste bouw-
promotoren hebben tot dusver de weg hierheen gevonden. Net als Sámara heeft dit 
dorp niet tegen elke prijs zijn ziel aan de duivel van de vooruitgang willen verkopen. 
Daarom heeft Montezuma zich op een normale manier kunnen ontwikkelen. Het is 
nog steeds een stadje op mensenmaat, een soort groot dorp dat bestaat uit drie straten 
met huizen, winkels en enkele kleinere, discrete flatgebouwen. Er heerst een ontspan-
nen sfeer en de plaatselijke gemeenschap is erg gebrand op dat vreedzame en nederige 
aspect. De milieubewuste bewoners dromen niet van gigantisme, ze willen niet veran-
deren in een of andere hippe badplaats. Het milieu wordt er beschermd. De jungle die 
de heuvels bedekt reikt tot de poorten van het stadje en de zandstranden zijn met 
palmbomen omzoomd.

op playa ostional komen jaarlijks duizenden 
dwergschildpadden hun eieren leggen.



288
G

U
A

N
A

CA
ST

E 
EN

 H
ET

 S
CH

IE
RE

IL
A

N
D

 N
IC

O
YA

AANKOMST EN VERTREK 

MET DE BUS

O  Estación de buses (busstation, platte-
grond A1): 50 m diep in de straat naar Playa de las 
Artistas en Cabuya, ter hoogte van het voetbalveld.
• Paquera (aanlegsteiger ferry’s naar Puntare-
nas): 6 bussen per dag, 6.15-16.30 u. Rit van 2 uur. 
In Paquera stoppen de bussen voor de loketten 
van de aanlegsteiger.
• San José: 2  bussen per dag, om 6.00 en 
14.00 u. Rit van 5 uur. In San José vertrekt de bus 
van Terminal 7/10 (avd 7, c/ 10).
• Mal País / Santa Teresa: 2 bussen per dag 
met overstappen in Cóbano. Vanuit dat dorp 
2 bussen per dag naar Mal País / Santa Teresa. 
Niet echt handig. In totaal een rit van 30 min, ten-
minste als je de aansluiting haalt.

MET DE BOOT 

• Jacó ligt 71 km ten zuiden van Puntarenas, aan 
de Pacifische kust. Er varen vaste taxiboten in bei-
de richtingen, en dat is praktisch. Alleen voor voet-
gangers, auto’s kunnen niet aan boord. Dag. vertrek 
om 9.00 u. Overtocht van 1 uur. Prijs (kaartjes zijn 
te koop in Montezuma bij de reisbureaus): $ 40 
voor een enkele overtocht. Het bureau Zuma Tours 
verkoopt kaartjes voor deze overtocht (zie verder).

MET HET VLIEGTUIG 

L  De luchthaven Tambor ligt een vijftiental kilo-
meter ten noordoosten van Montezuma. 
• San José: circa 10 vluchten per dag met Sansa 
(o  flysansa.com) en Nature Air (o  naturair.com). 
Vlucht van 30 min. 

NUTTIGE ADRESSEN EN 
INFORMATIE 

s  Geldautomaat (plattegrond A1, 1): in Mon-
tezuma zelf is geen bankkantoor, maar wel een 
geldautomaat, tegenover Super Mamatea. Het 
dichtstbijzijnde bankkantoor is de Banco Nacional 
in Cóbano, uitgerust met een geldautomaat en 
een loket voor wisselverrichtingen.
k  Supermercados: de Super Mamatea (plat-
tegrond A1, 2) bevindt zich in de hoofdstraat. Het 

is een kleine kruidenier waar naast voedingswa-
ren een beetje van alles wat wordt verkocht. Er is 
ook nog de Super Montezuma (plattegrond A1, 
3), in een andere straat, dicht bij hotel El Sano 
Banano.
A  Zuma Tours (plattegrond A1, 4): in de hoofd-
straat, dicht bij hotel El Sano Banano en super-
markt Super Montezuma T  2642 0024 en 2642 
0050 o  zumatours.net. Dit bureau verkoopt excur-
sies naar het Isla Tortuga en staat in voor de pendel-
dienst per taxiboot tussen Montezuma en Jacó.
A  Cocozuma (plattegrond A1, 5): in de hoofd-
straat, dicht bij hotel El Sano Banano T  2642 
1011 o  cocozumacr.com. Dit bureau verkoopt 
diverse excursies in de omgeving, naar het Isla 
Tortuga en het reservaat van Cabo Blanco.

SLAPEN

HEEL GOEDKOOP TOT DOORSNEEPRIJS
(minder dan $ 70)

H  Luna Llena Hotel (plattegrond A1, 10): 
200 m ten noorden van het dorp als je het rich-
ting Cóbano verlaat T  2642 0390 o  lunalle-
nahotel.com. Overnachting in slaapzaal $ 15, 
tweepersoonskamer met of zonder badkamer 
$ 38-65. Wifi. Veruit het beste goedkope hotel 
van Montezuma, in een unieke natuurlijke om-
geving. Het ligt buiten het centrum, tegen een 
beboste heuvelflank. Kleine slaapzaal met twee 
stapelbedden en erg goed onderhouden en stijl-
volle kamers (voor twee, drie, vier of vijf perso-
nen) met eigen of gemeenschappelijke badka-
mer. Alle kamers zijn uitgerust met ventilator en 
kluisje. Sommige bieden een mooi balkon met 
uitzicht op de jungle (je ruikt zelfs de geur van 
de ylang ylang) of de oceaan. Attente ontvangst, 
veel informatie. Keuken ter beschikking.
H  Hotel El Tajalin (plattegrond A1, 12): 
links van hotel Montezuma Pacifico en 50 m van 
de kerk T  2642  0061 o  tajalin.com. Twee-
persoonskamer met badkamer circa $ 60. Wifi. 
Groot modern gebouw van wit beton en een 
enigszins ouderwetse architectuur, maar de ont-
vangst is professioneel en de kamers bieden 
een goede prijs-kwaliteitverhouding. De kamers 
hebben allemaal een plankenvloer, ze variëren 
in grootte en sommige liggen aan de binnenzij-
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de van het gebouw, andere aan de kant van de 
kerk. Vraag een kamer op de bovenste verdie-
ping, die zijn lichter en genieten van een uitzicht 
op zee die niet ver weg is.
H  Hotel Montezuma Pacifico (plattegrond 
A1, 14): 50 m van de dorpskerk T  2642 0204 

o  montezumapacifico.com. Tweepersoonska-
mer met badkamer $ 45-50. Wifi. Een klein en 
rustig gelegen hotel in een goed onderhouden 
gebouw. De kamers zijn klassiek ingericht, maar 
zijn schoon en bieden voldoende comfort (airco). 
Vraag een kamer met uitzicht of balkon. Gast-
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A  Nuttige adressen
1 Geldautomaat
2 Super Mamatea
3 Super Montezuma
4 Zuma Tours
5 Cocozuma

H  Slapen
10 Luna Llena Hotel
12 Hotel El Tajalin
13 El Jardín Hotel
14 Hotel Montezuma Pacifico

15 Amor de Mar Hotel
16 Nature Lodge (Finca Los Caballos)
17 Hotel Celaje – Restaurante Kardoes

R  Eten
20 Soda Montesol
21 Café Organico
22 Puggo’s
23 Resto Cocolores
24 El Sano Banano
25 Playa de los Artistas

MONTEZUMA
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vrije uitbater. Je hoeft niet ver te lopen om legu-
anen te zien of brulapen te horen: er zitten er in 
de tuin ernaast.

LUXUEUS TOT HEEL LUXUEUS
(meer dan $ 70)

H  El Jardín Hotel (plattegrond A1, 13): 
100  m van het strand, aan de T-splitsing van 
twee wegen boven in het dorp T  2642 0074. 
Tweepersoonskamer $ 75-95, afhankelijk van 
het comfort, bungalow (casa) 3-4  personen 
$ 95-130. De ligging aan de voet van de heu-
vel, de joviale verwelkoming door de Costa 
Ricaanse uitbater en het zwembad te midden 
van een groene omgeving vol bloemen zijn vol-
doende redenen om hier je koffers neer te zet-
ten. De kamers zijn onberispelijk, zonder luxe, 
maar wel voorzien van airco en een privébad-
kamer. De meeste komen uit op een klein ter-
ras. Er is ruimte en het is schoon. De bunga-
lows hebben twee kamers met twee dubbele 
bedden, een keukenhoek en een balkon met 
uitzicht op zee.
HR  Amor de Mar Hotel (buiten platte-
grond, via A2, 15): circa 600 m ten zuiden van 
het dorp, richting Cabo Blanco, op het kruispunt 
van de wegen naar Cabuya en Cóbano T  2642 
0262 o  amordemar.com. Tweepersoonskamer 
met airco $ 80-100, bungalow 4-6  personen 
$ 150-175. Restaurant dag., alleen voor de 
lunch. Gerechten voor 2500-4300 CRC; zondag-
se brunch 5000 CRC. Wifi. Betoverende charme-
herberg aan zee. De kleinschalige herberg ligt 
net achter een kleine rotskaap en heeft een 
mooi grasveld met palmbomen tegenover de 
oceaan. Slechts een vijftiental kamers, smaak-
vol ingericht, met voldoende comfort en erg 
goed onderhouden. Het hotel is erg begaan met 
het milieu en ecobewust beleid. De producten in 
het restaurant (groenten, eieren, brood, vis) zijn 
afkomstig van boerderijen van de plaatselijke 
gemeenschap. Verfijnde en gezonde keuken, 
opgediend in een eetzaal op de eerste verdie-
ping (veranda met planten) met uitzicht op de 
tuin en de zee. Amor de Mar is een schat van 
een hotel. Denk erom zo vroeg mogelijk te reser-
veren.

ETEN 

GOEDKOOP
(minder dan 4000 CRC  of  $ 8)

R  Soda Montesol (plattegrond A1, 20): be-
neden in de hoofdstraat. Dag. behalve wo. 7.00-
22.00 u. Klein familierestaurantje waar je eet in 
de zaal naast de keuken. Hartelijke ontvangst, 
goede bediening en zachte prijzen. Net zoals in 
alle andere Costa Ricaanse sodas wordt de keu-
ken hier bereid volgens het recept van de moe-
der (en voor haar de grootmoeder etc.): casados, 
salades, sopas en ook enkele goede gerechten 
met producten uit de zee.

DOORSNEEPRIJS
(4000-8000 CRC  of  $ 8-16)

R  Café Orgánico (plattegrond A1, 21): in 
de hoofdstraat, 50 m van de kerk T  2642 1322. 
Dag. tot 22.00 u. Gerechten voor 4900-6900 CRC. 
Orgánico betekent biologisch, natuurlijk en ge-
zond. Dit restaurantje wordt gerund door jonge, 
vriendelijke vrouwen met veel talent en serveert 
een moderne keuken tegen een zachte prijs. 
Bruschetta, guacamole, vegetarische salades, 
cococurry veggie (gebakken rijst met groenten 
en kokosmelk, met wortelen en ui). uitstekende 
vruchtensappen. Lokale muzikanten vrolijken 
‘s avonds de maaltijden op.
R  Puggo’s (plattegrond A1, 22): boven in 
het dorp T  2642 0325. Dag. 16.00-22.00 u. De 
uitbater is een jonge Israëliër die de hele we-
reld heeft rondgereisd voor hij zich in Costa Rica 
vestigde. De zaal is open aan de straatkant, met 
bomen die in het gebouw zijn opgenomen. Lek-
kere keuken en een kaart met vooral gerechten 
uit het oosten en de landen rond de Middel-
landse Zee: falafel, hummus, moussaka. Ook 
enkele Aziatische gerechten, met name sushi. 
Een lekkere keuken.
R  Resto Cocolores (plattegrond A1, 23): in 
de hoofdstraat T  2642 0348. Dag. behalve ma. 
12.00-22.00 u. Gerechten voor 4000-9000 CRC. 
Je komt er via een pad dat uitkomt bij een hou-
ten barak te midden van een tuin, met een aan-
genaam terras en het strand vlakbij. De keuken 
combineert Italiaanse en oosterse smaken: 
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spaghetti, fajita’s, kebab, Libanese en Griekse 
salades. Het bier is afkomstig van een plaatse-
lijke microbrouwerij. Beminnelijke ontvangst.
R  El Sano Banano (plattegrond A1, 24): in 
de hoofdstraat T  2642 0636. Dag. 11.00-21.00 u. 
Gerechten voor 4000-8000 CRC. Het restaurant 
van het gelijknamige hotel, in het centrum van 
het dorp. De kamers van het hotel stellen niets 
voor (besloten en zonder uitzicht), maar het res-
taurant biedt uitzicht op de straat en de keuken 
op de wereld. De kok zoekt zijn inspiratie in de 
Mexicaanse en Aziatische tradities: quesadil-
la’s, nacho’s, loempia’s. Een lekkere, exotische 
combinatie van smaken.

LUXUEUS
(8000-12.000 CRC  of  $ 16-24)

R  Playa de los Artistas (plattegrond A2, 
25): 500  m ten zuiden van het dorp, langs de 
weg naar Cabo Blanco T  2642 0920. Dag. be-
halve zo. 12.00-21.30 u. Een strandrestaurant 
dat iets verfijnder is dan meestal bij dat soort 
zaken het geval is. Goede ontvangst, aangena-
me setting en gezellige sfeer. De tafels in de 
eetzaal met zijn eigenzinnige inrichting worden 
verlicht door kaarsen. Overdekt terras dat door-
loopt onder de palmbomen van het strand. Een 
van de goede eetgelegenheden van Montezu-
ma: goed bereide keuken met vooral gerechten 
uit het Middellandse Zeegebied, schelp- en 
schaaldieren, vegetarische schotels. Bijna elke 
avond muziek.

SLAPEN, ETEN  
IN DE OMGEVING 

LUXUEUS TOT HEEL LUXUEUS
(meer dan $ 70)

HR  Nature Lodge (Finca Los Caballos; 
buiten plattegrond, via A1, 16): 2,5  km ten 
noorden van Montezuma, langs de weg naar 
Cóbano T  2642 0124 o  naturelodge.net. 
Tweepersoonskamer $ 76-146, afhankelijk van 
het comfort en de periode, ontbijt inbegrepen. 
Maaltijd voor 10.000-15.000  CRC. Wifi. Op de 
top van een heuvel, boven het tropische woud 
en met in de verte de zee onder de blauwe he-

mel van Guanacaste. Deze lodge heeft alles om 
te behagen: de opmerkelijke locatie in de hoog-
te en te midden van de natuur en de rust van de 
kamers. Ze zijn met zorg ingericht en bieden al-
lemaal uitzicht op de bomen in de weelderige, 
schaduwrijke tuin. De standard rooms zijn al 
behoorlijk goed, de superior pacific rooms bie-
den nog meer comfort. Enig minpunt: ze be-
schikken niet over airco, maar alleen over een 
ventilator aan het plafond. De uitbater mag dan 
wel beweren dat het er ’s nachts niet warm is. 
Ontbijtbuffet aan de rand van het zwembad. 
‘s Avonds is het restaurant ook geopend en dat 
is best handig, want het hotel ligt wel afgele-
gen. Verzorgde lokale, klassieke keuken.
HR  Hotel Celaje – Restaurante Kardoes 
(buiten plattegrond, via A2, 17): in Cabuya, 
5 km ten zuiden van Montezuma en 7 km van 
Cabo Blanco T  2642  0374 o  celaje.com. 
Tweepersoonskamer $ 75-90, afhankelijk van 
het comfort en de periode; vierpersoonskamer 
$ 105-120. Restaurant dag. 11.00-20.00 u. Ge-
rechten voor 4000-9000 CRC. Wifi. Een eenza-
me herberg op het platteland die volledig in 
harmonie is met de prachtige omliggende om-
geving. Rechtstreekse toegang tot het strand, 
je wordt zowel ondergedompeld in het groen 
van de weelderige jungle als in het blauw van 
de oceaan. Acht houten bungalows op palen 
rond een mooi zwembad in een grote, rustige 
tuin met palmbomen. Rustieke, pretentieloze 
inrichting. De toiletruimte bevindt zich op de 
begane grond, de slaapkamer op de eerste ver-
dieping, met een ventilator op een standaard en 
nog een aan het plafond (maar geen airco). De 
van oorsprong Italiaanse chef bekommert zich 
goed om zijn gasten, want hij is tegelijk de uit-
bater. Met raffinement bereidt hij gerechten die 
land en zee de hand reiken. Organiseert vis-
tochtjes op zee, surfcursussen, ruitertochten en 
een bezoek aan het naburige reservaat van 
Cabo Blanco.

WAT IS ER TE ZIEN EN  
TE DOEN? 

Z  Stranden tussen Montezuma en Cabuya: 
je kunt een lange wandeling maken van Monte-
zuma naar Cabuya (ruim 12 km). De eerste kilome-
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ters vanaf Montezuma vinden wij echter de 
mooiste. Je loopt er langs een strook met rots-
inhammen in mooie rode en zwarte kleuren. Je 
ziet er vaak zeevogels (pelikanen, fregatvogels, 
sternen), maar ook prachtige steltlopers die 
voedsel zoeken in de gaten die bij eb op het 
strand achterblijven. Het vissen van de pelikanen 
is spannend om naar te kijken. Die slimme vogels 
halen immers bij elke duik een vis naar boven, 
zelfs als het water troebel is. Tussen Playa Las 
Manchas en Cabuya wordt het landschap vlakker 
en ook iets saaier. Je komt bij een strand met wit 
zand, waar je echter moeilijk kunt zwemmen van-
wege de rotsen, het koraal, de branding en de 
sterk hellende bodem.
XX  Isla Tortuga (buiten plattegrond, via 
B1): met het bureau Zuma Tours. Reken op $ 60 
per persoon, alles inbegrepen. Het vertrek van de 
excursie is normaal gezien voorzien om 9.00 u, de 
terugkeer om 16.00 u. Het bureau zorgt voor alles: 

de boot met bemanning, de gids, de lunch in de 
vorm van een barbecue of exotisch buffet met 
drank. Je kunt onderweg snorkelen, dolfijnen en 
soms walvissen observeren. Het Schildpaddenei-
land is geen piratennest uit Pirates of the Carib-
bean, maar een onbewoond en ongerept eiland 
voor de kust, in de baai van Nicoya richting Pa-
quera. Het biedt landschappen als op een ansicht-
kaart: maagdelijke witte zandstranden en een 
staalblauwe hemel, rijen waaiende palmbomen, 
weelderige vegetatie en een ongerepte omge-
ving. De toeristen die je er ziet, maken een dag-
excursie met de boot vanuit Montezuma.
• Ruitertochten: met het bureau Cocozuma. Re-
ken op $ 40 per persoon, kortingen mogelijk. Een 
tocht te paard tot de waterval van El Chorro, waar 
je kunt zwemmen in een waterpoel te midden van 
de jungle. Snacks en drank inbegrepen. Geschikt 
voor iedereen, ook voor wie nog nooit een paard 
van dichtbij heeft gezien.

In de omgeving van Montezuma

XX  Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú (buiten plattegrond, via B1): 16 km ten noord-
oosten van Tambor en een dertigtal  km van Montezuma T  2641  0100. Informatie op 
o  curuwildliferefuge.com en bij het bureau voor ecotoerisme Turismo Curú in Paquera, 
2 km van het reservaat (o  curutourism.com). Moeilijk te bereiken met de bus, je kunt beter 
deelnemen aan een excursie georganiseerd door een bureau in Montezuma, zoals Zuma 

isla tortuga vormt de ideale plek voor een dagexcursie.
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Tours of Cocozuma. Reservaat dag. 7.00-15.00 u. Toegangsprijs: $ 10. Begeleid bezoek: $ 15 
per persoon. Dit natuurreservaat van 84 ha werd in 1933 opgericht door Federico Schutt 
de la Croix, een milieupionier in Costa Rica. Het reservaat richt zich op de bescherming 
van de rode krab, de ara, het grijsgroen doodshoofdaapje en het schattige witschouderka-
pucijnaapje. In dit landschap, bestaande uit jungle en mangrove, zie je ook leguanen, 
agoeti’s en een massa vogels. We raden je aan om een plaatselijke gids te nemen. Het 
kantoor van het reservaat organiseert begeleide bezoeken van 1½ uur en tochten te paard.
XX  Cabuya: 5 km ten zuiden van Montezuma, langs de weg naar het reservaat van Cabo 
Blanco. De leefgebieden worden steeds schaarser. Rechts van de zandweg zie je El Hi-
guerón, een reuzenficus (Ficus cotinifolia) met enorme wortels en takken die een gewelf 
boven de weg vormen. Hij wordt aangegeven met een bordje, waarop ook zijn geschie-
denis te lezen staat. Deze boom is een echt wonder van de natuur en heeft sinds 2009 de 
status van beschermde ‘Arbol Exceptional’.
XXX  Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco (buiten plattegrond, via A2): 9 km ten zuiden 
van Montezuma T  2642 0093. Om dit reservaat te bereiken is een 4x4 noodzakelijk. De 
rondrit vertrekt van Montezuma, voert langs Cabuya en je loopt dan het reservaat binnen; 
je doorkruist een stukje jungle via een zandpad en 500 m verder kom je bij de eigenlijke 
ingang van het reservaat. Daar is een klein bureau en een loket. Dag. behalve ma.-di. 8.00-
16.00 u. Toegangsprijs: $ 12; kortingen mogelijk. Bezoekerscentrum met foto’s en borden 
waarop de paden gedetailleerd staan aangegeven. Dit reservaat op de zuidpunt van het 
schiereiland Nicoya omvat 1272 ha land en 1800 ha zee. Het werd in 1963 opgericht 
door Olof Wessberg, een Deense immigrant, en Karen Mogensen, zijn Zweedse echtge-
note. Zonder de vastberadenheid van dit toekomstgerichte echtpaar en het werk dat ze 
ter plaatse hebben verricht, zou dit sublieme stukje natuur nooit bewaard zijn gebleven. 
Dit was het eerste, officieel opgerichte park van Costa Rica. Tegenwoordig zien we ver-
rassend genoeg een combinatie van primair en secundair woud, dat in die jaren op-
nieuw werd aangeplant op de akkers van een boerderij.
• Wandelpaden: je kunt op eigen houtje rondwandelen, maar je kunt je ook door een 
natuurgids laten vergezellen. De Arboretum Trail (1 km, duur 30 min) is gemakkelijk, 
net als de Danish Trail (2 km, duur 1 uur), de Sendero Sueco (5 km, duur 2 uur) is het 
langste en interessantste pad. Je dringt tot diep in de dichtbegroeide jungle door, een 
type bos tussen tropisch regenwoud en tropisch droog woud. Er leven vele dieren omdat 
een groot deel van het reservaat binnen een strikt beschermd gebied ligt dat niemand 
mag betreden. Dit is geen dierentuin, integendeel, het is vooral een paradijs, een dieren-
heiligdom, bespoeld door de oceaan. De dieren die zich het makkelijkst laten verschal-
ken zijn miereneters, kapucijnaapjes, slingerapen, luiaards, hagedissen. De kans dat je 
een jaguar ziet, is heel wat kleiner. Laat je niet afschrikken door het angstaanjagende en 
rauwe gebrul van de brulapen, zij zijn de koningen van het woud. Bewonder ook de 
prachtige vlucht van de morpho, een enorme vlinder met felblauwe vleugels. Op het vlak 
van planten zie je veel bomen omringd door lianen, halfschaduwbloemen en indruk-
wekkend grote bomen zoals de Ficus aurea (of wurgficus). Met zijn wortels tast hij de 
omliggende bovengrond af en verstikt geleidelijk aan zijn kleine buren.

Aan het eind van het pad door de begroeiing kom je op het prachtige Playa de Cabo 
Blanco, een ongerept en maagdelijk strand tussen twee rotskapen. Het wordt bevolkt door 
kolonies zeevogels zoals pelikanen en fregatvogels. Na nog 1 km lopen kom je bij Cabo Blan-
co zelf, de verste kaap, die bij vloed enkele uren van het vasteland afgescheiden wordt. Let wel 
op dat je niet door de vloed verrast wordt terwijl je op de kaap bent. Iets verder van de kust, 
aan de overkant, ligt een mooi eiland dat een geprivilegieerde habitat is voor zeevogels.


