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AS CORES DA COSTA RICA 2019   

VULCÃO ARENAL

café. Marque encontro com a natureza e aviste um dos mais 
famosos pássaros da América Central: o quetzal-resplande-
cente. Alojamento.
 
5º DIA:  MONTEVERDE  APA
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a descobrir as 
cores da Costa Rica neste cenário de grande beleza na-
tural. Passeie nos trilhos da Reserva de Monteverde, uma 
floresta tropical nublada que atrai, todos os anos, dezenas 
de milhares de visitantes. Localizado numa meseta, a uma 
altitude de 1065 metros, este centro de biodiversidade está 
coberto por uma camada de neblina, interrompida, de vez 
em quando, por alguns raios de sol. Alojamento.

6º DIA:  MONTEVERDE - PACÍFICO CENTRAL (JACÓ)  PC
Pequeno-almoço. Em hora a combinar (um representante 
local irá estar à sua espera na receção do hotel), transfer 
regular (sem guia) em direção ao Pacífico Central. Chegada 
a Jacó e check-in no hotel. Almoço. Resto de dia livre neste 
destino de surfistas, uma pequena cidade costeira que se 
desenvolveu muito com o crescimento do turismo. Des-
canse numa das excelentes praias, aventure-se nas ondas 
do Pacífico e desfrute de um ambiente noturno divertido e 
descontraído. Jantar e alojamento. 

7º DIA:  PACÍFICO CENTRAL (JACÓ)  TI
Pequeno-almoço. Dia livre para apreciar a paisagem de 
Jacó e/ou realizar algumas atividades opcionais (pesca 
desportiva, passeios a cavalo, etc). Alojamento em regime 
de Tudo incluído.

8º DIA:  PACÍFICO CENTRAL - SAN JOSÉ - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeropor-
to internacional de San José. Formalidades de embarque e 
partida com destino à sua cidade de origem, via cidade (s) 
de conexão. Refeições e noite a bordo. 

9º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM017 9 7 1.615 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 320€  TOTAL 1.935€

1º DIA:  LISBOA - SAN JOSÉ  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
San José, via cidade(s) de conexão. Chegada e formalida-
des fronteiriças. Assistência pelo nosso representante local. 
Transfer ao hotel para check-in e resto de dia livre. Rodeada 
de montanhas e vales, a capital da Costa Rica foi descober-
ta por Cristóvão Colombo na sua quarta viagem à América. 
Passeie pelos bairros históricos da cidade e descubra as 
galerias de arte contemporânea, os restaurantes e os ho-
téis-boutique que ocupam os edifícios das antigas mansões 
coloniais.  Visite o mercado local, junte-se às multidões no 
Parque La Sabana e acabe o dia a dançar num dos diversos 
clubes costa-riquenhos. Alojamento.

2º DIA:  SAN JOSÉ - TORTUGUERO  PC
Pequeno-almoço. Saída ao início da manhã (por volta 
das 6h00) em direção ao Parque Nacional de Tortuguero, 
uma das áreas mais húmidas do país e um dos principais 
pontos de desova da tartaruga-verde. Paragem no percur-
so para tomar o pequeno-almoço. Chegada ao porto de 
Caño Blanco e embarque numa lancha, através dos Canais 
de Tortuguero, com destino (cerca de 2 horas) ao lodge. 
Navegue ao longo de um cenário de plantações de banana 
e floresta tropical. Chegada e check-in. Almoço. Habitat na-
tural de quatro espécies de tartarugas marinhas, Tortugue-
ro, mais do que um paraíso natural, é o centro de um forte 
movimento de conservação deste animal. De tarde, visita 
da tranquila povoação de Tortuguero, uma pequena cidade 
de arquitetura típica caribenha onde não circulam carros. 
Regresso ao lodge. Jantar e alojamento.  

3º DIA:  TORTUGUERO - ARENAL  MP
Pequeno-almoço. Saída de barco, através dos Canais de 
Tortuguero, em direção a Caño Blanco. Chegada e transfer 
ao restaurante local, situado em Guápiles, onde será ser-
vido o almoço. Um representante local estará na entrada 
do restaurante para o apresentar ao resto do grupo que o 
acompanhará até Arenal. A viagem será feita sem guia e 
com várias paragens pelo caminho. Chegada e check-in no 
hotel. Resto de tarde livre para descansar ou explorar esta 
zona. O Vulcão Arenal, ainda em atividade, é um dos prin-
cipais atrativos do país e um espetáculo que não pode per-
der. A uma altitude de 1643 metros, o vulcão encontra-se 
dentro do Parque Nacional Vulcão Arenal, uma área onde 
predominam nascentes de água quente e bosques tropi-
cais, ideais para caminhadas. Alojamento.

4º DIA:  ARENAL - MONTEVERDE  APA
Pequeno-almoço e saída até ao cais. Embarque num pas-
seio, cruzando o lago Arenal, com destino ao cais do Rio 
Chiquito. Uma travessia única, desfrutando das belas vistas 
do Vulcão Arenal, das montanhas ondulantes e das colinas 
verdejantes que rodeiam o lago. Desembarque e transfer 
ao hotel em Monteverde (cerca de 1 hora e meia de trajeto). 
Resto de dia livre para descansar e/ou começar a explorar 
esta área de florestas tropicais nubladas e plantações de 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE Opção B Opção A
San José Wyndham Herradura 4*  Grano de Oro 4*

Tortuguero Pachira Lodge 3*+

Arenal Arenal Volcano Inn 3*+ Arenal Springs Resort 4*

Monteverde Poco a Poco 3* El Establo 3*+

Jacó Best Western Jacó Beach 4*

PERCURSO E NOITES POR CIDADE
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SAN JOSÉ - TORTUGUERO - ARENAL - MONTEVERDE - JACÓ

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO A OUTUBRO 2019

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Preços não são válidos de 14 a 20 Abr - consulte-nos
Transfers aeroporto/hotel/aeroporto em privado, restantes trans-
fers e Tours em serviço regular turístico.
Não inclui entrada no Museu de Tortuga, nem a entrada no Parque 
Nacional de Tortuguero (15 USD)
Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas
Não inclui imposto de saída a pagar no aeroporto - valor orien-
tativo : 29 USD 
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS E TAXAS
Obriga a pedir o ESTA - trânsito nos EUA

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 

SUPLEMENTOS AÉREOS
UNITED AIRLINES (L) 1/3-24/6 + 25/8-31/10 BASE
UNITED AIRLINES (L) 25/6-24/8 150
Horário de voo UA poderá obrigar a 1 noite extra em San José
(sob consulta)

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM017

VOOS

OPÇÃO B

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1/3-14/4 + 20-30/4 + 1/7-31/8 1630 1950 505
1/5-30/6 + 1/9-31/10 1615 1935 470

OPÇÃO A

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1/3-14/4 + 20-30/4 + 1/7-31/8 1860 2180 690
1/5-30/6 + 1/9-31/10 1800 2120 690


