
Costa Rica & Panamá

Uma fantástica viagem combinando o essencial da Costa Rica com o 

belíssimo mar de coral do arquipélago de Bocas del Toro, Panamá

Dia 1 – Portugal / Costa Rica

Partida de Lisboa (ou de Madrid) em voo internacional com destino à Costa Rica.

 Chegada ao aeroporto internacional de San Jose. Acolhimento e transfer para o seu hotel na capital 

da  Costa  Rica  (hotel  Presidente (www.hotel-presidente.com).  Oferta  de  um  kit personalizado 

http://www.hotel-presidente.com/


versando a sua viagem na Costa Rica (informação geral,  vouchers de estadia em hotéis, mapas, 

brochuras, contactos de emergência, etc). 

Dia 2 – San Jose / Monteverde

Após  o  pequeno  almoço,  partida  para  a  Reserva  Biológica  de 

Monteverde, uma das mais fabulosas reservas naturais do mundo, 

com  uma  enorme  diversidade  de  flora  e  uma  riquíssima  vida 

selvagem.  Monteverde é  um  espectacular  santuário  ecológico, 

com uma incrível  diversidade biológica,  incluindo flora e fauna – 

existem mais de 400 espécies de aves (incluindo o belíssimo quetzal, a ave sagrada dos Maias), 100 

espécies de mamíferos (entre os quais numerosos macacos), 120 

de répteis  e  anfíbios  e  2500 espécies  de plantas.  Uma orgia  da 

Natureza. 

Este privilegiado lugar para o ecoturismo encontra-se numa altitude 

entre 1200 e 1600 metros, a 6 km da cidade de Santa Elena. 

Alojamento  em  quarto  deluxe no  bonito  e  confortável  hotel  El  

Establo.



Dia 3 – Monteverde / Arenal

Partida para o Parque Natural do Arenal, dominado pelo espectacular vulcão do mesmo nome – um 

olhar inesquecível. Toda a área é um espantoso cenário ilustrado pela abundância da fauna e flora. 

Uma festa da Natureza.

Alojamento no hotel Arenal Volcano Inn, em quarto deluxe.

(Hotel Arenal Volcano Inn)

Dia 4 – Arenal

Dia “livre” para exploração desta belíssima região, com possibilidade de realizar visitas opcionais.



Dia 5 – Arenal / Puerto Viejo

Partida para a cidade de Puerto Viejo, na costa caribenha da Costa Rica.  Muito interessante, nesta 

cidade portuária encontramos uma mistura de cultura e raças, incluindo as Afro-Caribenha, Índia e 

Europeia.  Para  além  de  bonitas  praias  –  que  constituem  uma  excelente  alternativa  às  mais 

frequentadas  praias  do  Pacífico  -,  está  próxima  de  santuários  ecológicos  como  os  Parques 

Nacionais de Cahuita e Gandoca-Manzanillo, riquíssimos na sua diversidade biológica e profusão 

das suas fauna e flora. 

Alojamento no bonito hotel Azania Lodge (www.azania-costarica.com)

(No caso de ter optado pelo circuito em self drive, o veículo é entregue, ao final da tarde, em Puerto Viejo)



(hotel Azania Lodge, Puerto Viejo)

Dia 6 – Puerto Viejo / Bocas del Toro

A seguir ao pequeno almoço, partida em direcção à fronteira com o Panamá. Após o cumprimento 

das  formalidades  aduaneiras,  continuação  para  a  cidade  de 

Almirante,  de  onde  partirá  o  transfer (por  barco)  para  Bocas  del 

Toro. 

O arquipélago de Bocas del Toro é um tesouro ainda não descoberto 

pelo  turismo  de  massas  –  logo,  ainda  muito  bem  preservado. 

Apenas alguns lugares no mundo rivalizam com a sua indescritível 

beleza, do mar de coral de águas transparentes às fabulosas praias. 

Culturalmente é,  também, muito interessante,  dada a manutenção 

de costumes e formas de expressão artística seculares. 

Alojamento na cidade de Bocas, no hotel Gran Bahia (quarto deluxe). 



Dias 7, 8 e 9 – Bocas del Toro

Dias para explorar esta belíssima região : disfrutar das praias, fazer mergulho, realizar visitas, …, …- 

uma insquecível estadia !!



Dia 10 – Bocas del Toro / Puerto Viejo / San Jose

Após o pequeno almoço, transfer por barco e autocarro para Puerto Viejo, de onde partirá o shuttle 

para San Jose. 

Alojamento no hotel Presidente.

Dia 11 – San Jose / Lisboa 

Transfer para o aeroporto internacional de San Jose, para tomar o voo com destino a Lisboa (ou 

Madrid).



Fique o tempo que quiser : 

adicione noites-extra  em qualquer dos locais citados no itinerário !!

Incluído :

- Voos internacionais com partida/regresso de Lisboa ou Madrid;

- Transfers privados aeroporto San José / hotel / aeroporto;

- 10 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), em regime de pequeno almoço e com taxas 

incluídas;

- 4 dias de aluguer de veículo 4WD (Daihatsu Bego), com quilometragem ilimitada;

- Transfers Puerto Viejo / Bocas del Toro /Puerto Viejo / San José.

- Guia de viagem com informação pormenorizada, mapas e brochuras;

- Vouchers para check in nos hotéis;

- Apoio / suporte à viagem; serviço de emergência 24 h.

Não incluído :

- Entradas nos parques naturais (cerca de 7,5 € / pessoa);

- Outras refeições que não o pequeno almoço;

- Visitas e/ou actividades não expressamente citadas no itinerário, ou ali citadas como opcionais;

- Despesas pessoais;

- Seguro do veículo (cerca de 14 € /dia); gasolina e GPS.

http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/

