FOTOGRAFIEREIS NAAR COSTA RICA: KLEUR,
WILDLIFE, PURA VIDA
17 dagen | 01 feb 2019 - 17 feb 2019
Groepsreizen

Fotogra e

Wildlifereizen

Workshops

Vogelreizen

Magische quetzals, gezapig hangende luiaards, schattige neusbeertjes, kleurrijke kolibries en
pijlgi ikkers. De lijst van fotogenieke soorten die je op deze fotogra ereis naar Costa Rica voor je
lens krijgt, is eindeloos. Reisbegeleider Je rey Van Daele geeft onderweg tal van
leuke fotogra etips en verrassende invalshoeken. Je neemt gegarandeerd een adembenemende
reeks onvergetelijke herinneringen én dito foto’s mee naar huis…
→ VOOR DEZE REIS ZOEKEN WE NOG EEN MANNELIJKE DEELNEMER DIE EEN KAMER WIL DELEN
MET EEN REISGENOOT.

Costa Rica: ecologie boven
Costa Rica is één van de enige landen ter wereld zonder krijgsmacht. In de plaats daarvan zet het land
resoluut in op natuurbescherming via nationale parken en ecotoerisme. Met succes! Tijdens deze
unieke fotogra ereis merk je dat aan alles, niet in het minst aan de enorme diversiteit en de
toegankelijkheid van de wilde fauna en ora.

Vleermuizen en kolibries bevriezen
We brengen tijdens deze reis het totaalplaatje van Costa Rica in beeld en mikken op de enorme
diversiteit van het land. Uiteraard maken prachtige vogels daar deel van uit, dus we brengen tijd door
in exclusieve fotogra ehutten en feeders om onze gevederde vrienden te fotograferen. Daarnaast
concentreren we ons ook op kikkers, leguanen, slangen en maken we een privé-excursie op de
Tarcoles rivier.
Extra speciaal: we huren itsinstallaties voor het ‘bevriezen’ van kolibri’s en vleermuizen! Een unieke
manier van werken, helemaal inbegrepen is in de prijs. Daarnaast doen we af en toe een nachtelijke
excursie, zodat we het onderste uit de fotogra ekan halen.

Ook (grote) diersoorten voor de lens
In Costa Rica kruisen we onvermijdelijk het pad van andere fraaie dieren zoals luiaards, neusbeertjes,
agouti’s, kaaiman, krokodil, basilisk en pijlgi ikkers. Reisbegeleider Je rey Van Daele geeft telkens
advies om ze op een originele manier in beeld te brengen.

Wat maakt deze fotogra ereis naar Costa Rica zo bijzonder?
We ervaren de weelderige natuur van Costa Rica helemaal in functie van fotogra e.
We maken exclusief gebruik van een speciale itsinstallatie om razendsnelle vleermuizen en
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kolibries op beeld te 'bevriezen'.
We krijgen toegang tot exclusieve fotogra ehutten om optimaal Costa Rica's wildlife te kunnen
vastleggen.

Maak kennis met je reisbegeleider
Je rey Van Daele is een ervaren professionele natuurfotograaf die gespecialiseerd is in
wildlifefotogra e. Hij kijkt uit naar de enorme diversiteit van Costa Rica en zorgt ervoor dat je er zoveel
mogelijk van kan omzetten in prachtige foto's.

Is deze fotogra ereis naar Costa Rica iets voor jou?
Je bent gepassioneerd door fotogra e (beginnend of ervaren).
De natuur van Costa Rica lijkt je een fantastisch foto-onderwerp.
Je bent klaar voor een reis boordevol natuurfotogra e en het aanleren van nieuwe
technieken.

Vereiste voorkennis
Geen

Veel

Comfort
Basis

Luxe

Conditie
Basis

Sportief

Fotogra e-gehalte
Natuur-gehalte

Ontdek het reisprogramma
01/02

Vertrekdag! Brussel/Amsterdam - San José (vlucht niet inbegrepen).
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Je vliegt vanuit Brussel/Amsterdam naar Costa Rica. De internationale vluchten zijn niet inbegrepen in
de prijs.

02/02

San José verkennen
Vandaag wennen we aan het tijdsverschil en verkennen we op eigen houtje de stad San José.
Vanuit ons hotel in het hart van de stad kan je er makkelijk al wandelend op uit. Wie wil kan één van de
musea bezoeken (jademuseum, goudmuseum, nationaal theater, nationaal museum, …), dit zijn
suggesties, die niet inbegrepen zijn de prijs.

03/02

Exclusieve feeders
Naar Paramo!
Transport naar Quetzal Paraiso Lodge (met onder meer de resplendent quetzal en toegang tot
exclusieve feeders).

04/02

Quetzals op foto!
Vandaag trekken we tijd uit voor een heuse quetzal tour.

05/02

Kolibriedag!
Met een speciale multi ash zetten we vandaag de razendsnelle kolibries op beeld. We experimenteren
en testen verschillende technieken uit. We maken unieke beelden.

06/02

Kikkers aan de beurt
Transport naar La Quinta de Sarapiqui.
Fotosessie in Frog Heaven.

07/02

Ara's voor de lens en nachtexcursie
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We fotograferen de great green macaw en de scarlet macaw (geelvleugelara).
Nachtexcursie in La Selva.

08/02 - 10/02

Vleermuizen, gieren en nog veel meer
Transport naar Laguna de Lagarto Lodge.
Toegang tot setups voor fotogra e.
King Vulture Hide: gieren in beeld.
’s Avonds fotogra e setup voor vleermuizen in de vlucht.

11/02

Leguanen fotograferen
Transport naar Arenal Observatory Lodge. Leguanen op de foto!

12/02

Vulkaan en slangen
Arenal vulkaan en bezoek aan ecozoo voor fotogra esetup slangen.

13/02

Op de boot
We maken een privé-bootexcursie op de Tarcoles rivier.
Transfer naar Nationaal Park Manuel Antonio.

14/02

In het Nationaal Park Manuel Antonio
Fotograferen in Parque Nacional Manuel Antonio.

15/02
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Fotograferen tot de laatste dag
Ook vandaag halen we het onderste uit de fotogra ekan!

16/02

Tot ziens, Costa Rica! San José - Brussel/Amsterdam (vlucht niet inbegrepen)
We hebben een late vlucht naar huis vandaag, dus wie wil kan intekenen op een extra
voormiddagexcursie naar La Paz Waterfall Gardens, waar er een kikkertuin is, een kolibrietuin, een
orchideeëntuin en een snelstromende rivier met een opeenvolging van drie watervallen door een mooi
stukje nevelwoud. Deze optionele excursie kost 150 euro.
’s Avonds vertekken we terug naar huis.

17/01

Terug thuis
We landen met beide voeten terug op Belgische/Nederlandse bodem met een hele reeks fantastische
impressies én bijhorende foto’s. Happy!

Praktisch
Accommodatie
Alle overnachtingen en maaltijden zijn van heel goede kwaliteit. We overnachten vaak in prachtige
ecolodges met weelderige tuinen die op zich al heel wat natuurschatten herbergen.

Transport
We verplaatsen ons met een busje en beschikken over een privé-chau eur. De wegen in Costa Rica zijn
matig tot goed.
Internationale vluchten zijn niet inbegrepen in de prijs. Wij kunnen vluchten organiseren voor de
deelnemers indien gewenst. We gaan daarvoor altijd op zoek gaat naar de best mogelijke vluchten, van
zodra de reis gegarandeerd vertrek heeft. In samenspraak met de deelnemer(s) maken we verschillende
voorstellen op, om zo tot het best mogelijke vluchtschema te komen.

Klimaat en kledij
De excursies zijn over het algemeen gemakkelijk. Soms maken de weersomstandigheden een tocht
matig lastig, maar een gewone basisconditie volstaat. Costa Rica is een land van diversiteit waar
ecologie duidelijk van groot belang is. Natuurbeleving is er absoluut top en puur van gevoel: Pura Vida!
In deze (winter)periode is het over het algemeen mooi, zonnig en warm weer. ’s Avonds kan het wel
a oelen. Zomerse kledij voor uiteenlopende omstandigheden is aan te raden. Het kan altijd gebeuren
dat er een onweer losbarst in het regenwoud. Regenkledij is dus een must! En een paraplu kan
wonderen doen :).

Fotografiereis naar Costa Rica: kleur, wildlife, pura vida

5

Optionele excursie
Omdat we op de laatste dag een late vlucht hebben, voorzien we een optionele excursie naar La Paz
Waterfall Gardens. Je kan deze excursie bijboeken voor 150 euro.
In La Paz Waterfall Gardens is er een kikkertuin, een kolibrietuin, een orchideeëntuin en een
snelstromende rivier met een opeenvolging van drie watervallen door een mooi stukje nevelwoud.

Prijs
4355 euro (Prijs per persoon)
Reserveren vóór 16 december 2018

Inbegrepen
alle boottochten
alle drinkwater
alle maaltijden
alle overnachtingen
alle transport ter plaatse
enthousiaste begeleiding door professionele STARLING-fotograaf
gespecialiseerde lokale gidsen
toegang tot schuilhutten/fotohutten
verzekering garantiefonds

Niet inbegrepen
alcoholische en frisdranken
fooien voor lokale medewerkers (horeca, hotels,...)
internationale vluchten en luchthaventaxen
onkosten voor visum (indien van toepassing)
persoonlijke uitgaven
reisbijstandsverzekering en annulatieverzekering (kan je boeken via ons)
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