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Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / San José
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida no voo com destino a San José, via uma cidade de ligação.
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
2º Dia San José / Doka Estate, coffee tour / Vulcão Arenal
Após o pequeno-almoço, saída para o Parque Nacional do Vulcão Arenal, atravessando o Vale Central e os seus povoados. A caminho, visita a Doka Estate onde vai
poder observar o processo de desenvolvimento da planta do café até ao grão. Alojamento.
3º Dia Vulcão Arenal
Dia livre para admirar as erupções do vulcão, para fazer passeios de bicicleta ou de cavalo pela floresta tropical, fazer excursões na zona (Parque Nacional de Caño
Negro por exemplo) ou para tomar banhos nas águas termais de Tabacon. Alojamento.
4º Dia Vulcão Arenal / Monteverde
Apos o pequeno-almoço, transporte ao Parque Nacional de Monteverde, situado a mais de 1400 metros de altitude, na cordilheira vulcânica de Tilaran. Esta reserva
biológica alberga vários ecossistemas com abundante riqueza de vegetação e fauna, sendo considerado como um verdadeiro paraíso tropical. Pelo caminho,
chegada à barragem e embarque para um passeio de barco. Travessia do lago até ao Rio Chiquita, pequena cidade do outro lado. O Lago Arenal é o maior e mais
importante lago artificial da Costa Rica. Chegada ao Rio Chiquito, transporte de autocarro até ao hotel. Alojamento.
5 e 6º Dia Monteverde
Dias livres no Parque Nacional de Monteverde. Alojamento.
7º Dia Monteverde / San José
Em hora a combinar localmente, regresso a San José. De tarde, saída para visita de meio-dia à capital. Os principais locais de destaque são a Catedral, o Teatro
Nacional, o Parque de La Sabana e os Museus do Ouro e do Jade onde se poderão admirar obras de arte das culturas indígenas. Alojamento.
8º Dia San José / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de San José. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de
ligação. Noite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos hotéis de categoria escolhida em Regime de pequeno-almoço
Visitas em regular, mencionadas no itinerário e com guia local em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Documento ESTA (obrigatório só para voos via ou com stop nos Estados Unidos)
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
Imposto de saída da Costa Rica (aprox. 29 Usd por pessoa - pago localmente)
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