COSTA RICA AL COMPLET
Sortida 18 de febrer 2023 (agost pendent)

Viatge de 12 dies amb tot
inclòs i guia acompanyant.
Grup reduït.
Sabies que el lema de Costa
Rica és “Pura Vida”?
Aquesta frase té molt a
veure amb com veuen la vida
els “ticos”- els seus
habitants-, vol dir gaudir de
la vida. La diuen molt sovint,
pot servir de salutació, de
comiat o la resposta a “com
estàs?”. Potser és per això
que Costa Rica és
considerada un dels països
més feliços del món. Ho
percebràs en la hospitalitat
de la seva gent. Deixa’t
enamorar per la natura
salvatge de gran
biodiversitat, les platges
paradisíaques i volcans en
activitat.
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ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – San José de Costa Rica.
Presentació a la T1, mostrador d’Iberia grups a les 06.00h. Sortida en el vol
IB6317 via Madrid. Arribada a l’aeroport de San José a les 16.30 hores.
Assistència per part dels nostres representants i trasllat a l’hotel Sleep Inn
4****o similar. Sopar i allotjament.
Segon dia.
San José – P.N. Tortuguero.
Lleuger esmorzar. Sortida en autocar que ens portarà a travessar el Parc de
Braulio Carrillo. Esmorzar en ruta. Arribarem a una zona inundada per
canals i llacunes, i amb una embarcació lleugera (trajecte de 90 minuts)
arribarem al cor del P.N. Tortuguero. Gaudirem de la fauna de la zona.
Arribada al Pachira Lodge o similar, on ens allotjarem. Dinar. A la tarda,
visitarem el poblet del Tortuguero. Retorn al lodge per sopar.
Tercer dia.
P.N. Tortuguero.
Esmorzar. Visita del parc amb una embarcació a motor. Podrem gaudir de
l’observació dels animals que han fet d’aquest parc el seu hàbitat:
tortugues, cocodrils, mones, óssos mandrosos, lloros, tucans... Estada al
lodge en pensió completa. Allotjament.
Quart dia.
P.N. Tortuguero – Arenal.
Esmorzar. Sortida amb embarcacions fins el moll principal, des d’on ens
traslladarem en autocar a la zona del volcà Arenal. Dinar en ruta. Situat a la
plana de San Carles, l’Arenal és un exemple de volcà actiu, que ens permet
gaudir de l’espectacle de les seves explosions de lava i cendra
volcànica. Arribada a l’hotel Arenal Paraiso o similar. Distribució de les
habitacions i sopar.
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Cinquè dia.
Arenal.
Esmorzar bufet. Aquest matí, gaudirem d’un Sky Tram, que consisteix en
un recorregut aeri dins d’una plataforma situada per sobre dels arbres. A
continuació el Sky Trek (Ski Trek no es una activitat obligatòria), on unes
vagonetes ens passejaran per sobre dels arbres d’aquesta zona selvàtica
protegida. Dinar. Sortida cap a la zona termal d’Ecotermales: Un conjunt
de piscines, i corrents termals situades a les faldes del Volcà Arenal.
Sopar bufet. Retorn a l’hotel.
Sisé dia.
Volcán Arenal – R.B. Monteverde.
Esmorzar bufet. Aquest matí, farem una caminada per la zona nord-est del
volcà (aconsellem calçat còmode o de trekking). Impressionants
formacions de la lava i una gran varietat de flora i fauna. En acabar,
sortirem en direcció al Parc Nacional Monteverde. Dinar en ruta. Arribada
al ressort El Establo o similar, situat en una finca quàquera de 60 hectàrees
i amb grans comoditats. Sopar i allotjament.
Sete dia.
R.B. Monteverde.
Esmorzar bufet. Visita de la reserva biològica de Monteverde, on veurem
una gran varietat d’animals com el quetzal, els colibrís, els tucans, així com
una varietat de fauna autòctona, com les bromèlies, orquídies o arbres com
el higuerón. Dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, gaudirem d’un
recorregut de 3 km pels senders i ponts penjants de Selvatura Park al cor
de la selva de Monteverde. Retorn a l’hotel per sopar. Qui ho vulgui, a la nit,
amb un guia expert, podrà conèixer la vida nocturna al bosc.
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Vuitè dia.
R.B. Monteverde – P.N. Manuel Antonio
Esmorzar bufet. Ens adreçarem cap a la Costa del Pacífic fins arribar al riu
Tárcoles, on gaudirem d’una ruta per trobar els grans cocodrils que habiten
aquesta zona de manglars. Dinar. Continuació a la costa. Arribada a l’hotel
Si como No 4* o similar, a la península de Quepos, al peu del Parc Nacional
de Manuel Antonio i amb unes extraordinàries vistes sobre el
Pacífic. Sopar i allotjament.
Novè dia.
P.N. Manuel Antonio
Esmorzar bufet. Visita del Parc Nacional Manuel Antonio, considerat una de
les joies del sistema de parcs del país: selva, fauna, flora, platges
verges... Dinar en un típic restaurant local. Tarda de descans i, al capvespre,
gaudirem de la posta de sol a Quepos. Sopar en un restaurant . Allotjament.
Desè dia.
P.N. Manuel Antonio – San José.
Esmorzar bufet. Sortida en direcció a la capital. Dinar al poble de Sarchi i
visita d’un centre d’artesania. Arribada a San José i visita panoràmica de la
ciutat. Sopar en un típic restaurant. Continuació a l’hotel Sleep Inn.
Allotjament.
.
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Onzè dia.
San José. Visita Volcà Poas – Vol a Barcelona
Esmorzar. Ens traslladarem al cim del Volcà Poas, on gaudirem de la
impressionant vista del seu crater, que desprèn fumaroles de sofre. Una
passejada ens portarà fins la llacuna de Botos. Trasllat a l’aeroport. Sortida
en el vol d’Iberia IB/6314 a les 17:50 h. Nit a bord.
Dotzè dia.
Barcelona.
Arribada a l’aeroport de Barcelona, via Madrid, a les 13:45 hores.
Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions. L’ordre i
contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I REQUISITS

Serveis inclosos:
•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Iberia.
•Pensió completa durant tot el viatge (alguns menjars per horari podran ser

a l’avió).
•Allotjament als hotels definits a l’itinerari.
•Visites definides a l’itinerari com a incloses.
•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.
•Guia local en destí.
•Assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:
•Begudes en els àpats.
•Propines serveis locals.
•Extres de caràcter personal.
•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Requisits
Passaport amb vigència (mínim 6 mesos). El nom i cognoms de la reserva
han de coincidir amb els del passaport. Fer arribar una còpia del passaport
a la nostra oficina.
Important: Per fer aquest viatge cal tenir el Certificat Covid Digital de la
UE.
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PREUS

PREUS BÀSICS

PREU CLIENT

COMPRA
ANTICIPADA

Preu base per persona en
habitació doble

4.835€

4.695€

Suplement habitació individual +815€.
Taxes aèries a reconfirmar 21 dies abans de la sortida +115€.
Opcional
Compra anticipada -140€
Pagament total -140€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +125€.
Condicions garantides amb una participació mínima de 14 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.
Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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