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Costa Rica, Golf van Nicoya 
 
Gebied 
 

Deze locatie is werkelijk uniek. Vlak bij het plaatsje Paquera, in de golf 
van Nicoya, verborgen in de jungle en toch vlak bij de zee. Het grote 
houten huis beschikt over 3 grote kamers en ligt op de rand van een 
heuvel aan de rand van de jungle. Op de eerste verdieping zijn 2 kamers 
die een badkamer delen en de kamer op de begane grond heeft een 
eigen badkamer. De kamers zijn groot genoeg voor  3 tot 4 personen en 
beschikken over heet water in de douches. Verder is er een keuken voor 
de liefhebbers en zijn alle kamers voorzien van ventilatoren. Iedere kamer 
heeft een overweldigend uitzicht over de oceaan.  
 
Naast de kamers is er een gemeenschapsruimte waar ook de maaltijden 
geserveerd worden. Daarbij wordt een variëteit aan groenten, fruit, vis en 
vlees aangeboden en zal het je aan niets ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanaf je kamer is het ongeveer 250 treden naar het privé-strand 
welke omgeven wordt door palmbomen in een uitbundige tuin. 
Er zijn hier nog steeds meer apen dan mensen in dit gebied. Het 
is een uitgelezen plek om in rust de meest spannende 
visavonturen mee te maken. Het is een magnifieke en speciale 
locatie op het schiereiland van Nicoya zonder (overbodige) luxe 
maar wel met de ingrediënten voor een ervaring die je de rest 
van je leven bij zal blijven. De natuur is hier zo mooi dat op het 
vlakbij gelegen Isla Tortuga de filmopnames voor Jurrasic Park 
zijn opgenomen.  
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De golf van Nicoya grenst direct aan de Pacifische oceaan en het is hier waar de zuurstofrijke 
zeestromen in elkaar overvloeien en er voor zorgen dat er grote hoeveelheden en soorten vis zich thuis 
voelen. Het getij verschil bedraagt hier ongeveer 3 meter dus aan stroming is hier eigenlijk doorlopend 
sterk. Dit betekent dat er grote hoeveelheden vissen aanwezig zijn. Tijdens ons verblijf in de 
“regenperiode” oktober hebben we drie dagen aan een stuk veel en grote vissen gevangen. In totaal 
hebben we meer dan 15 verschillende soorten gevangen en er zijn er nog veel meer maar onze tijd 
was te kort. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de visserij is het ook mogelijk om extra tochten te organiseren naar bijvoorbeeld een actieve 
vulkaan, jungle tochten, wild water raften, paardrijden, snorkelen, duiken, golf, etc. Je kan hier tevens 
en kajak huren en onder begeleiding prachtige tochten maken of huur een snorkel en laat je verbazen 
door de schoonheid die de natuur hier te bieden heeft. Voor de kust zijn mantaroggen met een 
doorsnee van 6 meter (!) gezien. Verder zijn er walvissen, zeeschildpadden, fregatvogels, pelikanen en 
ga zo maar door. 
 
De natuur waar je je in bevindt is overweldigend. De meest 
soorten kennen wij hier alleen uit de dierentuin. Hier zitten 
ze in je achtertuin! Brulapen, neusberen, papagaaien, 
toekans, landkrabben, grote padden, etc. Het is dan ook 
van belang dat je in deze locatie niet op een beestje meer 
of minder kijkt. En dat kan dus voor de kleinere soorten als 
gekko’s en insecten ook op of in je kamer zijn! Gek 
genoeg zijn hier praktisch geen muggen te vinden. Enkel 
aan het begin van het regenseizoen in september zijn er 
sporadisch een paar te vinden. 
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Vissen 
 

Het vissen is hier van uitzonderlijk niveau. Het hele jaar door worden hier grote en veel vissen 
gevangen. Het is een locatie voor potentiële nieuwe wereldrecords. Tijdens ons verblijf vingen we veel 
jack crevalle’s, die fantastische sport gaven. Eén van de deze exemplaren ging over de 15 kilo marker 
heen. Dat was achteraf een wereldrecord geweest in de 50 lbs. lijn klasse. Aangezien we zelf niet van 
de records zijn zwemt deze jack er nog steeds. Overigens hebben nog grotere versies gezien en 
tevens verloren omdat ze simpelweg te sterk waren. Het wereldrecord Jack Crevalle staat nu overigens 
ook op naam van een Nederlander en drie maal raden waar die gevangen is..? Dit geldt overigens niet 
alleen voor de Jacks maar ook voor veel andere soorten. Met andere woorden: deze locatie heeft 
potentie voor wereldrecords en neem dus in ieder geval de laatste update van de NCRZ mee zodat als 
je een mooi en groot exemplaar vangt deze ook kan claimen. Een ander belangrijk bijkomend voordeel 
is dat er in de regio geen andere sportvisboten opereren waardoor de visdruk laag is. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verschillende soorten vis die je kan vangen zijn afhankelijk van het seizoen maar in het 
onderstaande overzicht zijn alleen de belangrijkste soorten opgenomen. Andere soorten die ook 
aanwezig zijn maar niet in het overzicht staan zijn de verschillende groupers, snappers, trevally’s, 
bonefish, tonijn, sierra mackerel, oxeye tarpon, 2 soorten barracuda’s, corvina, ladyfish, jewfish,  
murenes en ga zo maar door. De lokale vissers hebben met hun lijnen al exemplaren gevangen van 
baarzen tot 180 kilo, roggen van 100 kilo maar ook reusachtige haaien.  
 
Op ongeveer 45 minuten varen zit je ook direct in het off shore gebied waar je vist op dorado, wahoo, 
marlijn, sailfish etc. De sailfish worden over het algemeen gevangen rond de 100 lbs en zijn eerder 
groter dan kleiner. Deze visserij vindt plaats met behulp van (grote) lures en ander kunstaas wat alles 
ter plaatse is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visserij is gebaseerd op catch & release. Enkel bij wijze van hoge uitzondering of beschadiging gaat 
de vis mee om op de bbq of in de pan te eindigen. 
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Vanzelfsprekend is het ook voor de vliegvisser mogelijk om hier zijn materiaal mee naar toe te nemen 
en de grote diversiteit aan vissen na te jagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiaal 
 

Voor het inshore vissen wordt er gevist met levend aas of met poppers, pluggen en of lures. Voor het 
vissen met levend aas kan je het beste een korte hengel van 20 a 30 lbs. (tot 2,30 meter) in combinatie 
met een reel met minimaal 300 meter lijn meenemen. De lijn mag mono zijn maar ook dyneema met 
een voorslag van ongeveer 50 meter mono van 50 tot 60 lbs. Als onderlijn wordt 1,5 meter 100 lbs 
mono gebruikt en meestal een circle hook maat 5/0. De aasvis wordt door de oogkassen met een korte 
lijn aan de circle hook bevestigd en langzaam getrawld op ongeveer 40 meter achter de boot of met 
behulp van lood op de bodem aangeboden. Bij een aanbeet geef je de vis tussen de 5 a 10 seconden 
lijn en begin je vervolgens langzaam binnen te draaien en belangrijk, NIET aanslaan, aangezien je met 
een circle hook vist. Deze haakt zich alleen als je niet aanslaat. 
 
Voor het poppervissen is het raadzaam om een langere hengel te gebruiken van ongeveer 2,70 meter 
met een sterke molen. De hengel moet een werpgewicht van minimaal 200 gram hebben om het 
gebruikte kunstaas ver te kunnen werpen. Het is verstandig om de molen op te spoelen met sterk 
dyneema van ongeveer 40 a 50 lbs en een voorslag te gebruiken van 1 meter nylon van 100 lbs. 
Belangrijkste reden daarvoor is dat als je zo een overweldigende aanbeet op de popper of ander 
kunstaas krijgt je de slip goed dicht moet hebben staan om de vis uit de rotsen te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Neem voldoende poppers mee! We hebben er zelf in drie dagen tijd drie verloren of ze werden gewoon 
stukgebeten. We hebben gevist met poppers van Shakespeare (de grootste). Die zijn op zich prima 
maar ze gaan ongeveer een dag mee. Daarna is er niet veel van over. Het is wel belangrijk om de 
dreggen en de splitringen te vervangen door stevigere exemplaren. De originele haken en splitringen 
zijn voor het formaat van deze vissen onvoldoende. Zelf gebruikten we hiervoor de SPRO power 
splitringen van 256 lbs en Gamaktsu dreggen maat 6/0.  
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Naast de poppers gebruikten we ook jerk baits, pluggen, bucktail jigs, shads, etc. De vissen zijn weinig 
kieskeurig maar des te agressiever. Let op: Zorg er voor dat bij al het kunstaas de dreggen en 
splitringen voldoen aan deze extreme omstandigheden en formaten van vis. Neem vooral ook Jigs 
mee. De butterfly jigs of ook wel speed jigs (100 – 200 gram) zijn een welkome aanvulling op de 
verschillende vismogelijkheden. Er zijn verschillende stekken waar op dieptes tussen 40 en 100 meter 
kan worden gejigd en waar zich groupers, snappers maar bijvoorbeeld ook de jewfish (tot 400 lbs +) 
ophouden. 
 
Ter plaatse zijn er twee boten die gebruikt kunnen 
worden. Deze dienen op voorhand gereserveerd te 
worden.  
 
De Mono Congo is 8,5 meter lang en beschikt over 
een 150 pk 4 takt motor die je comfortabel op de 
gewenste locatie brengt. Hij is van het type walk 
around, volledig ingericht op vissen en biedt plaats 
aan maximaal vier vissers en heeft een uitkijk om 
scholen vis makkelijker op te sporen.  
Voor 2 tot 3 personen is dit een perfecte visboot. 
 
De tweede boot is de Conquistador en is ook 
voorzien van alle benodigheden en voldoet aan de 
veiligheidsnormen. Met twee maal 250 PK 
Evinrude ETEC motoren ben je snel op de plek van 
bestemming. Met een kleine 10 meter beidt deze 
boot dan ook net iets meer ruimte dan de Mono 
Congo en kunnen 4 a 5 personen hier prima op 
vissen. Beide boten zijn uitgerust met GPS, 
fishfinder, marifoon. 
 

 
Indien men niet zelf beschikt over de 
benodigde hengels en overig materiaal is dat 
geen probleem. Deze zijn van 20 tot 80 lbs 
ook aan boord. Terminal tackle voor trawlen 
is ook beschikbaar en ook het kunstaas om te 
popperen en jiggen alsmede wartels, haken 
en dergelijke zijn reeds ter plaatse mocht je 
het niet zelf mee willen nemen. 
 
Maar wat is er nu leuker dan met je eigen 
materiaal / poppers / jigs die ene vis te 
vangen? 
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Seizoen / Weer 
 
Het seizoen om te vissen is hier eindeloos. Afhankelijk van het seizoen kan je hier de meest 
uiteenlopende soorten vangen. Costa Rica kent een regenseizoen in september en oktober waarbij het 
veelal in de avonduren hard en aan een stuk kan regenen. Dit doet aan de visserij niets af. Sterker nog 
door het meegespoelde vuil van de bergen en rivieren is de visserij bijzonder goed en wordt er veel 
geaasd.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het droge seizoen is vanaf november tm mei en dan ligt de temperatuur overdag rond de 32° C. 
 
Het is voor deze locatie niet strikt noodzakelijk om je in te laten enten. Informeer echter altijd bij het 
ziekenhuis, tropenkliniek of GGD. Uiteraard is het ook mogelijk om dit via de huisarts te regelen. Ook 
op de website www.travelclinic.com is alle benodigde informatie terug te vinden. Het paspoort dient 
voor deze reis nog 6 maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland. 
 
 
 

 
 

Reis & Prijs 
 

Afhankelijk van de beschikbare vluchten gaat de reis van Amsterdam via de VS of Madrid naar San 
Jose in Costa Rica of zelfs direct. Hier aangkomen wordt je opgehaald door een privé taxi. Om de 
laatste veerboot in Puntarenas rond 20 uur te kunnen halen moet je uiterlijk rond 17 uur uit San Jose 
vertrekken om deze laatste veerboot van de dag te kunnen halen. Indien je later dan 17 uur aankomt 
ga je eerst overnachten in San Jose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.travelclinic.com/
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De rit vanuit San Jose is met een gereserveerde taxi naar Puntarenas (ongeveer 2 a 2,5 uur) en gaat 
dwars door de imposante jungle van Costa Rica. In Puntarenas stap je vervolgens op de veerboot naar 
Paquera waar je wordt opgehaald door de eigenaars Thomas & Vigdis. De reis duurt dan nog slechts 
20 minuten.  
 
De kosten van de reis worden bepaald door het aantal personen 
en de lengte van verblijf. Uitgaande van een verblijf van 7 dagen 
met 5 dagen vissen op basis van drie personen bedragen de 
kosten van deze reis ongeveer € 2.495,- per persoon. 
 
Daarbij inbegrepen is de retourvlucht van Amsterdam naar San 
Jose, vervoer naar locatie, 5 dagen vissen, alle maaltijden en 
drankjes tijdens de maaltijden. Bijkomende kosten zijn extra 
drankjes, fooi voor personeel en $ 26,- departure tax pp te 
voldoen in San Jose. Dit kan met VISA card of cash geld. 
 
Fooien: 
De mensen in Costa Rica zijn niet rijk en in het dagelijks leven en 
in de omgang met toeristen is het geven van fooi normaal.  
 
We adviseren ten zeerste om naast het vissen de kans te grijpen 
en enkele dagen extra op te nemen in het programma om in ieder 
geval de armen wat rust te geven en een excursie te 
ondernemen in de regio. Laat je hiervoor ter plaatse informeren 
of vraag ons om assistentie. Deze reis  kan helemaal op maat 
worden gemaakt al naar gelang jouw wensen. 
 

Wil je informeren naar de beschikbaarheid van deze locatie of wil je een offerte, neem dan contact op 
met: 
 
Visreis.nl 
Joris Nieuwenhoff 
’s Gravensloot 39 
3471 BP Kamerik 
E-mail   : info@visreis.nl 
Tel         : 0628 – 30 83 45 
 
         


