Costa Rica – Tuanis, Selva, Vulcões e Praias
9 dias e 8 noites

Em Guápiles, o típico café da manhã costarriquenho é surpreendente, mas não é nada se comparado ao que lhe aguarda nas
horas que se seguem. Ao tomar o bote e seguir pelos canais do Parque Nacional de Tortuguero a emoção é única e inesquecível.
Ainda é o início do roteiro. Muito mais o espera: vulcões, trilhas, cachoeiras, um paraíso de fauna e flora como poucos. Viva essa
Costa Rica!

Roteiro
DIAS
1 San José Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Costa Rica, cidade de San José. (Passagem aérea não
incluída, consulte nossas excelentes tarifas) Recepção de boas vindas em San José, Costa Rica e traslado até o hotel. Explore a capital
com os seus teatros, museus, centros comerciais ou simplesmente tome um café enquanto observa o cotidiano dos "Ticos". Acomodação
no hotel de sua escolha.
2 San José, Tortuguero
Café da manhã no hotel. Durante o passeio desse dia passaremos pelo majestoso Parque Nacional Braulio Carrillo até chegar a cidade de
Guápiles, onde você poderá desfrutar de um delicioso café-da-manhã típico, em seguida, continuaremos até a doca onde embarcaremos
em um bote; neste momento o tour continua por barco pelos rios e canais, 1h30 para chegar até o hotel. Após o almoço, visitaremos o
povoado de Tortuguero. Jantar incluído. Hospedagem.
3 Tortuguero
Café da manhã no hotel. Na parte da manhã passearemos por trilhas privadas do hotel. Após o almoço passeio de barco pelos canais do
Parque Nacional Tortuguero. O Parque Nacional Tortuguero é famoso por ser o lar de sete espécies de tartarugas uma grande variedade
de crustáceos e muitas espécies de peixes de água doce. Recomendamos também a saída noturna para observar a desova das tartarugas.
Jantar incluído. Hospedagem.
4 Tortuguero, Poas Volcano National Park
Café da manhã no hotel. Saída pelos canais para que possamos seguir viagem por terra depois de desembarcar na doca; pararemos em
Guápiles para almoçar e logo em seguida seguiremos para os arredores do Vulcão Poás. A floresta tropical que rodeia o vulcão oferece
muitas maravilhas naturais como os beija-flores, borboletas e os Quetzales, aves sagradas para os Maias. Entre as opções de passeio
oferecidas estão a visitação ao Parque Nacional do Vulcão Poás, Cataratas de La Paz, a fazenda de café Doka ou Sarchí, o local ideal para
comprar artesanatos. Hospedagem.
5 Poas Volcano National Park, Parque Nacional Volcan Arenal
Café da manhã no hotel. Neste dia nos dirigiremos até as planícies do norte com o seu impressionante Vulcão Arenal, uma maravilha
natural e majestosa. Ao longo do passeio, você verá plantações de vários produtos agrícolas, plantas ornamentais e fazendas de gado, até
chegarmos ao povoado de La Fortuna, um lugar que pode ser explorado a pé até o horário do almoço ou jantar. Seu hotel está
convenientemente localizado de modo a te presentear com uma vista exuberante do vulcão. Hospedagem.
6 Parque Nacional Volcan Arenal
Café da manhã no hotel. Os resorts e spas termais são uma das maiores atrações para se desfrutar nesta região. Outro atrativo da área é
o número de atividades ao ar livre que podem ser realizadas: tirolesa, pontes pênseis, teleférico, caminhadas, cachoeiras do rio Fortuna,
bem como outras atividades no lago Arenal. Hospedagem.
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7 Parque Nacional Volcan Arenal, Manuel Antonio
Café-da-manhã no hotel. Esta manhã sua viagem o levará ao calor do Pacífico Central. Durante o
passeio, você verá o lago Arenal e poderá parar na ponte do Rio Tárcoles para observar grandes
crocodilos que ali habitam. A paisagem sempre muito verde consiste de plantações de arroz e de
palmas para extração do azeite. Hospedagem.
8 Manuel Antonio
Café da manhã no hotel. Dia livre. O Parque Nacional Manuel Antonio, se destaca por suas belas praias cercadas por montanhas e
florestas que beiram à areia. Possui diversas trilhas para caminhada, mirantes e a possibilidade de avistar animais, especialmente as
quatro espécies de macacos que habitam a Costa Rica, preguiças, quatis e os guaxinins.
A oferta na área gastronômica é ampla nesse local (onde se encontra uma grande variedade de pratos para todos os orçamentos) assim
como as possibilidades para os mais aventureiros: golfinhos e baleias podem ser vistos no mar, tirolesa, passeios a cavalo e rafting no rio
Savegre entre outros. Hospedagem.
9 Manuel Antonio, San José
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado para o aeroporto. Se o seu voo partir antes das 15:00hrs será necessário um
traslado privado por uma taxa adicional. Desejamos uma boa viagem e esperamos que volte a nos visitar!

Serviços Incluídos

· 1 noite em San José
· 2 noites em Tortuguero com pensão completa
· 1 noite em Poás
· 2 noites em Arenal
· 2 noites em Manuel Antonio;
· Café da manhã diário
· Traslado regular terrestre e fluvial San José - Tortuguero;
· * Tour regular: Passeio ao povoado de Tortuguero;
· * Tour regular: Caminhada pelas trilhas particulares do hotel em Tortuguero;
· * Tour regular: Barco pelos Canais de Tortuguero;
· * Entrada para Parque Nacional Tortuguero;
· Traslado fluvial regular e traslado regular de Tortuguero até Guápiles para almoçar no Restaurante El Ceibo incluído na
programação de Tortuguero;
· Traslado privativo de Guápiles até o Vulcão Poás;
· Traslado privativo até o Vulcão Poás e posteriormente até a área do Vulcão Arenal;
· * Entrada para o Parque Nacional Vulcão Poás;
· * Passeios e visitas conforme mencionadas no itinerário.
· Traslado regular de Arenal até Manuel Antonio
· Imposto local (IVA)
· Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00.

Serviços Excluídos
· Passagem aérea Brasil / San Jose / Brasil;
· Taxas de embarque, excesso de bagagens;
· Taxas governamentais ou locais cobradas pelos hotéis, parques, locais de visitação, etc.;
· Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
· Documentação pessoal (passaporte, vistos, vacinas, etc);
· Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, frigobar, gorjetas a guias, motoristas e garçons e etc.;
· Seguro assistência saúde/bagagem;
· Qualquer ítem não mencionado como incluído;
· Qualquer ítem mencionado como sugerido ou opcional.

Opcionais
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· Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
· Seguro de assistência de viagem Bronze Individual e Familiar.
· Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.
Observações
· * Por uma questão de segurança, as autoridades locais impedem a realização de passeios em razão das atividades vulcânicas da região
ou condições climáticas adversas. Por se tratar de fenômenos naturais, a suspensão pode ocorrer a qualquer momento entre a compra e
a realização do passeio.
· Check-In nos hotéis a partir das 14:00h e check out as 11:00h
· É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco lado a lado .
· Visto: não é necessário visto para Costa Rica
· Vacina: contra febre amarela deve ser providenciada até 11 dias antes do embarque; é obrigatório apresentar no embarque o
certificado
internacional de vacina contra febre amarela;
· Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos e sujeitos a alterações sem prévio aviso.
Importante
· Deverá pagar uma taxa local de USD 29,00 por pessoa que será cobrada no aeroporto de saída: San José e Liberia.
· Sugerimos contratar o seguro de viagem.
· Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou adolescentes, menores de 18
anos, os quais
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do Juizado de Menores, no caso
de viagem
com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº 8069/90).
Hotéis Previstos

Categoria Turística
San José: Tryp Sabana ou similar
Tortuguero: Mawamba Lodge ou similar
Poás: Poás Volcano Logde ou similar
Arenal: Arenal Paraiso ou similar
Manuel Antonio: Villas Lirio similar
Categoria Primeira
San Jose: Sheraton ou similar
Tortuguero: Mawamba Lodge ou similar
Poás: Poás Volcano Logde ou similar
Arenal: Volcano Lodge ou similar
Manuel Antonio: La Mariposa ou similar
Categoria Luxo
San Jose: Costa Rica Marriott ou similar
Tortuguero: Manatus Lodge ou similar
Poás: Peace Lodge ou similar
Arenal: Arenal Nayara ou similar
Manuel Antonio: Arenas del Mar ou similar
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