EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

P. N. MANUEL ANTÓNIO

P. N. TORTUGUERO

CONTRASTES
DA COSTA RICA
9
3

DIAS
VISITAS

6
7

REFEIÇÕES
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA / PARIS / SAN JOSÉ

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidades de embarque e saída em voo Air France com
destino à Cidade de San José (com escala em Paris). Refeição a bordo. Chegada, receção e transporte privado para o
Hotel Presidente **** ou similar. Alojamento.

2º DIA SAN JOSÉ / PARQUE NACIONAL DE
TORTUGUERO (125 KM)
Após o pequeno-almoço e manhã bem cedo, saída em
transporte regular, em direção ao Parque Nacional Tortuguero. Chegada ao cais de Cano Blanco, para tomar uma
lancha que, através dos canais do Parque, nos leva ao lodge, onde será servido o almoço. De tarde, visita à povoação
de Tortuguero. Regresso, jantar e alojamento no Pachira
Lodge ou similar.

3º DIA PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO

Estadia em regime de pensão completa. Após o pequeno-almoço, saída para efetuar uma caminhada de 2 horas

PREÇO POR PESSOA
Mar a 23Jun e 9Set a 23Nov
24Jun a 8Set

DUPLO

INDIVID.

€ 1.905
€ 2.075

€ 2.425
€ 2.515

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 315. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. Os preços não são válidos no período de
Páscoa e datas festivas locais. (mínimo 2 participantes).

IMPORTANTE

Na deslocação ao Parque Nacional Tortuguero só é permitido levar bagagem com um peso máximo de 12 Kg.

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data
de entrada no país.

22

SAN JOSÉ • PARQUE NACIONAL DE TORTUGUERO • PARQUE NACIONAL VULCÃO ARENAL • PRAIA
SAN JOSÉ

1

P. N. TORTUGUERO P. N. VULCÃO ARENAL P. N. MANUEL ANTÓNIO

2

2

e meia pelo magnífico parque. Após o almoço, continuamos o passeio pelos diversos canais existentes. Este Parque é um dos mais importantes do país, pela sua diversidade ecológica. As suas extensas praias, constituem um dos
principais pontos de desova das tartarugas marinhas1 de
todo o Caribe. Tortuguero é uma das áreas silvestres com
maior variedade biológica do país, onde se identificam diferentes habitats, pois além da visita pontual das tartarugas
marinhas, a sua fauna é muito rica e variada.
1Período da desova das tartarugas – julho a setembro.

4º DIA P. N. DE TORTUGUERO / P. N. VULCÃO ARENAL
(270 KM)

Pequeno-almoço no hotel. Saída de Tortuguero em direção à zona do Vulcão Arenal. Transporte regular que inclui
paragem para almoço (incluído). Ao final da tarde, chegada ao Hotel Arenal Paraiso *** ou similar. Alojamento.

5º DIA P. N. VULCÃO ARENAL

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre, em que poderá
aproveitar para desfrutar um pouco das instalações do
hotel, assim como das belezas naturais que envolvem
toda esta área. De tarde, saída para caminhada no Parque
Nacional, com visita ao Tabacón Resort, onde podemos
apreciar as suas piscinas naturais, bem como as águas

2
termais do Vulcão Arenal. Jantar incluído. Regresso ao
hotel. Alojamento.

6º DIA P. N. VULCÃO ARENAL / PRAIA

Após o pequeno-almoço no hotel, em hora a combinar localmente, transporte regular para o Hotel Playa Espadilla
**** ou similar, em Playa Espadilla, junto ao Parque Nacional Manuel António. Estadia em regime de alojamento
e pequeno-almoço.

7º DIA PRAIA

Estadia no hotel de praia, em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dia livre para usufruir das instalações do
hotel ou das belas praias da Costa Rica.

8º DIA PRAIA / SAN JOSÉ / PARIS

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente,
transporte privativo para San José (aeroporto). Chegada,
formalidade de embarque e saída em voo regular Air France,
com destino a Lisboa (via Paris). Refeições e noite a bordo.

9º DIA PARIS / LISBOA

Chegada a Paris, mudança de avião e continuação, em voo
regular, para Lisboa. Chegada à cidade de destino. FIM DA
VIAGEM.

O PREÇO INCLUI

DATAS DE PARTIDA
Diárias exceto 3ª e 4ª feira, de março a 23 novembro
DATAS DE PARTIDA

CIRCUITO CLÁSSICO

NORTRAVEL, Operador de Confiança

• Passagem aérea, em voo Air France, classe económica e com direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa em base privada (1º e último dia);
• Transporte entre os respetivos hotéis em base regular;
• 1 Noite de alojamento em San José, em regime de pequeno-almoço;
• Pacote 3 dias/2 noites em Tortuguero, incluindo transporte terrestre e
fluvial, com guia local, excursão à povoação, entrada no Parque Nacional
e alojamento em pensão completa;
• 2 Noites de alojamento no Parque Nacional Vulcão Arenal, com pequeno-almoço incluído;
• Excursão em base regular às Águas Termais na zona do Arenal, incluindo
o jantar, transporte com guia local e entrada nas termas;
• 2 Noites de alojamento na zona da praia (Parque Nacional Manuel António), com pequeno-almoço incluído;
• Refeições indicadas no itinerário – 6 refeições (bebidas não incluídas);
• Assistência local pelo nosso representante;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas hoteleiras, de turismo e serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 315.
* Seguros complementares pág. 58

TORTUGUERO

ARENAL

SAN JOSÉ
PRAIA

O PREÇO NÃO INCLUI
• Gratificações a motoristas, guias e bagageiros;
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Imposto de saída do país USD 29, pagos localmente em dinheiro.

