
O  ESSENCIAL DA COSTA RICA

A descoberta dos locais mais emblemáticos deste país fantástico !!



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 

Country Inn (www.countryinns.com). Apresentação e entrega do kit personalizado para a 

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

brochuras, contactos de emergência, etc). 

Dia 2 – San José / Arenal

Após a entrega do veículo,  partida em direcção a Arenal.  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 Arenal Paraíso (www.arenalparaiso.com).

Dia 3 – Arenal

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

excursões nesta zona de beleza ímpar.

Dia 4 – Arenal / Monteverde

Monteverde é um célebre santuário ecológico, a 1440 m de altitude e com uma incrível 

diversidade biológica, incluindo flora e fauna – existem mais de 400 espécies de aves 

http://www.arenalparaiso.com/
http://www.contryinns.com/


(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 Cloud Forest Lodge (www.cloudforestlodge.com).

Dia 5 – Monteverde

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

Dia 6 – Monteverde / praia de Tamarindo

Tamarindo é uma pequena vila piscatória, no noroeste 

da Costa Rica, numa zona onde se encontram algumas 

das  mais  belas  praias  das  Américas.  Turísticamente 

bastante  desenvolvida  (na  área  não  faltam  motivos  de  diversão,  incluindo  bares  e 

discotecas),  assegura  também  uma  estadia  relaxada  usufruindo  da  magnífica  praia. 

Alojamento no hotel Pasatiempo (www.hotelpasatiempo.com).



Dia 7 – Praia de Tamarindo

Para relaxar na praia, praticar diversos desportos aquáticos  ou, se o pretender, conhecer 

as praias vizinhas (as belíssimas Playa Grande e Playa Ventanas ou, um pouco mais ao 

sul,  Playa Langosta),  a  Ilha Capitán ou ainda (a cerca de 70 km) Libéria,  a segunda 

cidade da Costa Rica. 

(hotel Pasatiempo, praia Tamarindo)

Dia 8 – Tamarindo / Aeroporto Internacional Juan Santamaria (San José)

Partida para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa ou Madrid. 

Entrega do veículo no escritório junto ao aeroporto.

Fique o tempo que quiser : 

adicione noites-extra na praia de Tamarindo  (40 €/noite,variável segundo a época) ou em 

qualquer outro local citado no itinerário !!

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 
– consulte-nos !!

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


Incluído :

- Voos internacionais com partida/regresso de Lisboa ou Madrid;
- Transfer aeroporto San José/hotel;
-  7  noites  de  alojamento  nos  hotéis  indicados  (ou similares),  com pequeno almoço e  taxas 
incluídas;
- 7 dias de aluguer de veículo Daihatsu Bego, com quilometragem ilimitada;
- 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 :

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

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

