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PURA VIDA



A Costa Rica reserva-nos inúmeras surpresas: uma biodiversidade única na junção entre a América do Norte e do Sul, os vulcões,
as florestas luxuriantes e um povo caloroso. A Costa Rica é o paraíso para os amantes da natureza em busca de um bom sopro de
oxigênio.
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COSTA RICA
PURA VIDA

1º DIA – 07 DE ABRIL (5ª FEIRA) – LISBOA | NOVA IORQUE | SAN JOSÉ 
Comparência no aeroporto para formalidades de embarque em voo da companhia aérea United Airlines com destino a Nova
Iorque.  Formalidades de trânsito para voo United Airlines com destino a San José. 
Chegada e assistência pelos nossos serviços locais. Transporte para o hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Barceló San José 5***** ou similar.

2º DIA – 08 DE ABRIL  (6ª FEIRA) -  SAN JOSÉ | TORTUGUERO
Pequeno almoço no hotel. 
Partida de manhã cedo em direção à costa caribenha para visitar o Parque Nacional Braulio Carrillo.
Continuação em barco a motor para Tortuguero, tendo a oportunidade de observar durante a viagem uma grande variedade de
fauna e flora. 
Chegada ao lodge e almoço. 
À tarde, visita á aldeia de Tortuguero.
Jantar e alojamento no Pachira Lodge 4 **** ou similar.

3º DIA – 09 DE ABRIL (SÁBADO) -  TORTUGUERO
Pequeno-almoço no lodge. 
Dia dedicado à visita do Parque Nacional de Tortuguero, um dos mais importantes parques da Costa Rica devido à sua
diversidade ecológica e às suas extensas praias, que são um dos principais pontos de desova das tartarugas marinhas.
De manhã, percurso em barco pelos canais para explorar a grande diversidade de flores exóticas, borboletas, caimões, iguanas,
etc. 
Almoço no lodge. 
De tarde, caminhada por um endero (trilho natural) para apreciar a fauna e flora locais. 
Jantar e alojamento no Pachira Lodge 4 **** ou similar.

4º DIA – 10 DE ABRIL (DOMINGO) -  TORTUGUERO | ARENAL 
Pequeno-almoço no lodge. 
Transporte de barco do lodge até ao cais.
Manhã dedicada ao tour do chocolate, para ficar a conhecer os segredos da elaboração de um dos alimentos preferidos da
humanidade: o chocolate.
Originário da América Central, o cacau era um dos produtos mais importantes das culturas Maia e Asteca, bem como de muitas
outras culturas da América Central. A descoberta da América levou à introdução do chocolate na Europa, transformando-o no
produto que todos nós conhecemos hoje.
Almoço buffet em La Tirimbina.
Partida para Arenal.
Jantar e alojamento no Hotel Arenal Paraiso 3*** ou similar.
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5º DIA – 11 DE ABRIL (2ª FEIRA) -  ARENAL
Pequeno-almoço no hotel. 
De manhã, passeio por um conjunto de trilhos e pontes construídos em harmonia com a natureza. Durante a caminhada
poderemos observar uma grande diversidade de fauna e flora típicas desta floresta tropical.
Almoço num restaurante local.
Durante a tarde, visita a La Fortuna (situada no vale do vulcão Arenal) é a aldeia mais próxima do vulcão o que permite que este
seja visível a partir de qualquer ponto de La Fortuna.
Ao final da tarde iremos desfrutar de uma visita guiada a uma quinta e recolher tubérculos, frutas, legumes e leguminosas que
foram produzidos organicamente para a preparação do jantar.
Posteriormente, iremos até ao restaurante La Guaria Morada para participar numa aula de cozinha típica e onde jantaremos com
uma família camponesa costa-riquenha. 
Alojamento no Hotel Arenal Paraiso 3*** ou similar.

6º DIA – 12 DE ABRIL (3ª FEIRA) -  ARENAL | RINCÓN DE LA VIEJA
Pequeno-almoço no hotel.
Visita à comunidade indígena Maleku que pertence à população Chibchas, dividida em 23 aldeias, aldeias. Os Malekus abriram
recentemente as portas da sua comunidade aos visitantes, partilhando um pouco da sua cultura, língua e tradições, tornando-se
assim numa oportunidade única para conhecer e compreender melhor as raízes culturais e históricas da Costa Rica.
Esta visita termina com um delicioso almoço preparado pelos Malekus.
Partida para Rincon de la Vieja através da região de Guanacaste, que se assemelha a uma viagem pela Patagónia. 
Visita à cidade da Libéria, também chamada "Cidade Branca", devido às ruas pavimentadas com pedras brancas, mas também às
casas brancas e aos aldeões vestidos de branco. Degustação de "leche dormida", uma bebida típica de Guanacaste.
Chegada ao hotel.
Tempo livre para desfrutar das instalações do hotel ou possibilidade de caminhar até uma queda de água.
Jantar e alojamento na Hacienda Guachipelin 3*** ou similar.

7º DIA – 13 DE ABRIL (4ª FEIRA) -  RINCÓN DE LA VIEJA 
Pequeno-almoço no hotel.
Visita ao Parque Nacional de Rincón de la Vieja, um dos mais belos parques da Costa Rica. Distingue-se pelas suas famosas
"pailas" e geiseres, dos quais o barro jorra a mais de 106°C. Durante a caminhada poderemos descobrir quedas de água e lama
vulcânica, todas rodeadas por uma floresta tropical onde poderemos observar inúmeras espécies de animais e plantas.
O vulcão Rincón de la Vieja, constituído por nove crateras, sempre gerou algum fascínio e por isso existem muitas lendas sobre
esta rocha gigante. Assim, diz-se que em tempos passados o vulcão entrou em erupção de tal forma que serviu de farol para os
marinheiros ao longo da costa do Pacífico.
Almoço no hotel.
À tarde, possibilidade de tomar um banho nas águas termais do Rio Negro.
Jantar e alojamento na Hacienda Guachipelin 3*** ou similar.
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8º DIA – 14 DE ABRIL (5ª FEIRA) -  RINCÓN DE LA VIEJA | TAMARINDO (PRAIA)
Pequeno-almoço no hotel.
Partida para a região de Guanacaste, na costa do Pacífico.
Tamarindo é uma cidade da província de Guanacaste, conhecida pelas suas praias com ondas fortes, tais como Playa Tamarindo
e Playa Langosta. Ao norte, Playa Grande Beach é um importante local de nidificação para as enormes tartarugas-de-couro e faz
parte do Parque Marinho Nacional de Las Baulas. 
Chegada ao hotel e almoço em regime de tudo incluído.
Tarde livre.
Jantar e alojamento em regime de tudo incluido no Hotel Occidental Tamarindo 4**** ou similar.

9º DIA – 15 DE ABRIL (6ª FEIRA) -  TAMARINDO (PRAIA)
Pequeno-almoço no hotel. 
Dia livre para desfrutar das instalações do hotel e da praia.
Almoço, jantar e alojamento em regime de tudo incluido no Hotel Occidental Tamarindo 4**** ou similar.

10º DIA – 16 DE ABRIL (SÁBADO) -  TAMARINDO (PRAIA) | SAN JOSÉ 
Pequeno-almoço no hotel. 
Saída para San José .
Pelo caminho, visita à plantação de café Doka Estate (propriedade privada, localizada nos contrafortes do vulcão Poas).  
A visita inclui: a plantação; o moinho de café; as salas de secagem e a sala de torrefacção do café Tres Generaciones. Almoço
típico na plantação.
Chegada a San José. 
Jantar e alojamento no Hotel Barceló San José 5***** ou similar.

11º DIA – 17 DE ABRIL  (DOMINGO) -  SAN JOSÉ  | NOVA IORQUE | LISBOA
Pequeno almoço no hotel. 
Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de San José para formalidades
de embarque em voo da companhia aérea United Airlines com destino a Nova Iorque.  Formalidades de trânsito para voo United
Airlines com destino a Lisboa.
Chegada a Lisboa.  

 Fim da Viagem. 
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Em Quarto Duplo

Suplemento Quarto Individual

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

3.315 €

430 €

Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;

Passagem aérea em classe económica para os percursos
Lisboa / Nova Iorque / San José / Nova Iorque / Lisboa- em
voo regular United Airlines com direito a 1 peça de bagagem
de porão de 23 Kg; 

Circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante
em espanhol durante todo o circuito; 

10 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou
similares;

Todas as visitas mencionadas no programa;

Pensão completa (desde o pequeno almoço do 2º dia ao
pequeno almoço do último dia, sendo que a estadia em
Tamarindo é em regime de Tudo Incluído);

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 360,00€ (à data de 08/07/2021 – a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão da documentação);

Todos os impostos aplicáveis;

 Autorização de Viagem para entrada nos Estados Unidos da
América (ESTA)

Seguro de viagem Multiviagens VIP;

O PREÇO INCLUI

Bebidas às refeições (exceto na estadia em Tamarindo que
estão incluídas);

Gratificações; 

Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;

Despesas de carácter particular designados como extras.

O PREÇO NÃO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

PURA VIDA

Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante as
disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou
de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas, tendo
em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE

mailto:leonor@novasfronteiras.pt

