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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 / Parque Nacional de Tortuguero
Saída de manhã cedo para o Parque Nacional de Tortuguero, situado na costa Atlântica. Paragem pelo caminho para o pequeno-almoço. Continuação através das
plantações de bananas até chegar ao cais. Ida de barco até ao lodge. Pela tarde, saída de barco para um passeio para a floresta tropical. Breve visita à pequena
cidade de Tortuguero. Regresso ao lodge para desfrutar do ambiente e relaxar. Alojamento.
3º Dia Parque Nacional de Tortuguero
Estadia em regime de pensão completa. Tempo livre. Saída para visita ao Parque Nacional Tortuguero, uma das mais importantes do país pela sua diversidade
ecológica. O parque situa-se numa planície em que sobressaem pequenos montes. Os rios percorrem esta região arrastando sedimentos que são acumulados de
forma paralela pelas correntes marítimas, formando assim extensas praias de areia escura que constituem um dos principais pontos de desova das tartarugas
marinhas de toda a zona das Caraíbas (desde Junho a Outubro). Além das tartarugas, o Parque possui uma das áreas com maior variedade biológica do país, tanto a
nível da exuberante vegetação tropical como a nível de fauna (macacos e diversas espécies de aves). Acompanhados por um guia poderão apreciar e fotografar este
belo Parque Nacional. Alojamento.
4º Dia Parque Nacional de Tortuguero / Vulcão Arenal
Após o pequeno-almoço, partida de avião para o Arenal (máx. 12Kg). Chegada ao Parque Nacional do Vulcão Arenal, onde a natureza nos presenteia com
misteriosas e exuberantes paisagens. Alojamento.
5º e 6º Dia Vulcão Arenal
Dias livres para admirar o vulcão, para fazer passeios de bicicleta ou de cavalo pela floresta tropical, fazer excursões na zona ou para tomar banhos nas águas
termais de Tabacon. Alojamento.
7º Dia Vulcão Arenal / 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, excepto no Parque Nacional de Tortuguero que inclui pensão completa (sem bebidas
incluidas)
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)
Seguro de protecção covid
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