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Costa Rica staat bekend om zijn 
weelderige regenwouden, prachti-
ge stranden en berglandschap. Met 
een Star Clippers zeilcruise kan je de 
natuurlijke schoonheid van het land 

bewonderen terwijl langs de kust 
wordt gevaren. Tevens is Costa Rica 
de thuisbasis voor heel wat dieren, 
zoals leguanen, quetzals, neusberen, 
tapirs, roodoogmaki-kikkers, apen en 
ook walvissen.  Sommige excursies 
geven de mogelijkheid om natio-
nale parken en natuurreservaten te 
bezoeken, waar je deze dieren kan 
zien in hun natuurlijke habitat.

Ook biedt Costa Rica heel wat moge-
lijkheden voor leuke activiteiten zo-
als  kajakken, surfen, raften, zip-lining 
of natuurwandelingen.

Voor het eerst sinds 2014 is er 
terug een zeilschip van Star 
Clippers in de regio Costa 
Rica en Panama. Het seizoen 
loopt nog tot 18 maart, en 
start opnieuw in december. 
Goed nieuws voor wie op 
zoek is naar een zonnige 
natuurbestemming.

AL ZEILEND DOOR COSTA RICA,
HET PARADIJS VOOR
DE NATUURLIEFHEBBER
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Het land heeft een rijk cultureel erf-
goed. Verschillende uitstappen bren-
gen je naar dorpen en steden waar je 
kennis kan maken met de geschiede-
nis en gebruiken van het land. Vanuit 
Costa Rica wordt ook naar Panama 
gezeild, zoals naar het Coiba National 
Park (UNESCO Werelderfgoed) en het 
Golfo de Chiriquí marinereservaat. 

De cruise zelf is een zeer relaxeren-
de ervaring. Het is sensationeel om 
voortgestuwd door de wind te ge-
nieten van de kustnavigatie. Er wordt 
vooral ‘s nachts gezeild om overdag 
van de haltes te kunnen genieten. 
Het klein aantal passagiers (maxi-
mum 166) zorgt voor een aparte sfeer 
en is  in niets te vergelijken met een 
mainstream cruise.

De viermaster zeilt van bestemming tot 
bestemming. Kajuit en koffers reizen 
mee. Zorgen in verband met taal, ver-
voer en accommodatie zijn onbestaand 
want alles wordt geregeld.

Een cruise met Star Clippers biedt naast 
het eigenzinnige en praktische karak-
ter ook een zeer degelijke prijs, waarin 
accommodatie, maaltijden en het mari-
tiem transport inbegrepen zijn.

Prijzen starten vanaf  1880 € per per-
soon. Bij boeking van uw wintervakantie 
voor 30 april 2023 geniet je bovendien 
van 10% vroegboekkorting. 

Meer info vind je op de website van:
starclippers.com


