
O encanto da Costa Rica

Uma magnífica viagem de 11 dias neste belíssimo país, com a 

possibilidade de adicionar noites na praia !!



Dia  1 –  Partida  de  Lisboa  ou  Madrid.  Chegada  ao  aeroporto  internacional  Juan 

Santamaria,  em San  José,  capital  da  Costa  Rica.  Recepção  e  transfer  para  o  hotel 

Presidente (www.hotel-presidente.com).  Apresentação  e  entrega  do  kit personalizado 

para  parte  da  sua viagem na Costa  Rica (informação geral,  vouchers de  estadia  em 

hotéis, mapas, brochuras, contactos de emergência, etc). 

Dia 2 – San José / Tortuguero

Manhã cedo, partida para o  Parque Nacional Tortuguero,  na companhia de um guia 

especializado. Após viagem em autocarro e em barco, chegada a esta espantosa reserva 

biológica localizada na costa do Caribe costaricense.  Tortuguero tem 11 eco-sistemas 

diferentes, com uma incrível variedade de flora (400 tipos diferentes de árvores e 2200 de 

plantas)  e fauna (entre os quais manatis,  crocodilos,  jaguares e 3 das 4 espécies de 

macacos existentes na Costa Rica). Junto ao mar e com uma  lagoa imediatamente atrás, 

passa-se  desta  para  um labirinto  de  pequenos  rios  e  canais  circundados  por  densa 

floresta tropical. Tortuguero dispõe de belas e impolutas praias, eleitas por 4 espécies 

diferentes de tartarugas para desovar. 



Alojamento  no  hotel  Pachira  Lodge  (www.pachiralodge.com),  em  regime  de  pensão 

completa.

Dia 3 – Tortuguero

Tempo para explorar este fabuloso lugar.

Alojamento no lodge Pachira, em regime de pensão completa.

  

http://www.pachiralodge.com/


(Hotel Pachira Lodge, Tortuguero)

Dia 4 – Tortuguero / Arenal

Logo de manhã, transporte por autocarro e barco para a cidade de Guápiles, onde será 

entregue o veículo que conduzirá  a partir  daqui  (anteriormente,  como acima citamos, 

tinham sido já entregues os mapas, brochuras, vouchers de estadia em hotéis, contactos 

de emergência,  etc).  Note que,  se preferir,  as deslocações entre os diversos destinos 

poderão ser realizadas em autocarro.

Chegada ao Parque Nacional do Arenal (147 km). É inesquecível a beleza da paisagem 

quando olhamos pela  primeira  vez as harmoniosas linhas do vulcão.  É uma zona de 

reservas naturais protegidas (que incluem também o Lago Arenal) com uma riquíssima 

ecologia, flora e fauna. 



Alojamento no hotel La Pradera (www.lapraderadelarenal.com).

 Dia 5 – Arenal

Dia livre no Arenal, com a possibilidade de realização de interessantíssimos passeios e 

excursões nesta zona de beleza ímpar.



Dia 6 – Arenal / Monteverde

Monteverde é  um 

espectacular 

santuário ecológico, a 

1440 m de altitude e 

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. 

Alojamento no hotel Cipreses (www.monteverdehotelcipreses.com).

Dia 7 – Monteverde

Dia livre em Monteverde, durante o qual poderá realizar numerosas actividades.



Dia 8 – Monteverde / Manuel António

Partida para o  Parque Nacional Manuel António, um dos ícones da beleza da Costa 

Rica.  Praias  fabulosas  de  areia  branca  e  água  cristalina,  ilhas  verdejantes,  lagoas, 

florestas  tropicais,  exuberante  vida  selvagem  nos  bosques  e  no  mar.  Uma  estadia 

inesquecível.

Alojamento no hotel Plaza Yara (www.hotelplazayara.com).

Dia 9 – Manuel António

Dia livre em Manuel António, para disfrutar da praia ou explorar este belíssimo parque 

natural.



 

Hotel Plaza Yara (Manuel António)

  



  
 

Dia 10 – Manuel António / San José

Regresso à capital San José. Entrega do veículo. 

Alojamento no hotel El Rodeo (www.elrodeohotel.com). 

Dia 11 – San José / Lisboa ou Madrid

Transfer privado para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa ou 

Madrid.

Fique o tempo que quiser : 

adicione noites-extra na praia em Manuel António  (35 €/noite,variável segundo a época) ou 

em qualquer outro local citado no itinerário !!

http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/
http://www.elrodeohotel.com/


É muito seguro (e interessante) conduzir na Costa Rica – por isso construímos o itinerário neste 
registo. No entanto, se preferir os transfers do modo habitual, tal também é possível .

            Incluído :

- Voos internacionais, com partida/regresso de Lisboa ou Madrid (incluindo taxas);
- Transfers privados aeroporto San José/hotel/aeroporto;
- 10 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares), com pequeno almoço e taxas 
incluídas, excepto no Parque Tortuguero, em que a estadia será em pensão completa;
- Transfers em autocarro e barco para/do Parque Tortuguero;
 - 7 dias de aluguer de veículo, com quilometragem ilimitada ou transfers por autocarro entre 
destinos;

     - Guia de viagem com informação pormenorizada, mapas e brochuras
     - Vouchers para check in nos hotéis;
     - Apoio / suporte à viagem; serviço de emergência 24 h.
     - O melhor seguro de viagem do mercado.

            Não incluído :

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

 

   

 

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



