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08 noites incluindo: 

  Aéreo Rio/San Jose/Rio voando Avianca na classe V 

01 noite em San Jose, 02 noites em Tortuguero, 01 noite no Vulcão Poás, 02 noites no Vulcão Arenal e  

02 noites em Manuel Anotnio, na categoria escolhida com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em San Jose 

Visitas conforme itinerário Seguro viagem Travel Ace Especial 

San Jose - Tortuguero - Vulcão Poás - Vulcao Arenal - Manuel Antonio 

Descritivo do programa, clique aqui 

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

Guadalajara 

MÉXICO DF 

Hotéis Previstos: 

 San Jose Tortuguero Poás Arenal Manuel Antonio 

Hotéis A Real Intercontinental  Manatus Lodge  Peace Lodge  Arenal Nayara  Arenas del Mar  

Hotéis B Aurola Holiday Inn  Mawamba Lodge  Poas Volcano Lodge  Volcano Lodge & Springs  San Bada  

Hotéis C Barceló SJO  Mawamba Lodge  Poas Volcano Lodge  Arenal Paraiso  Villas Lirio  

HOTÉIS DBL TPL SGL Validade 

A 4013 3496 5815 May a 06 Jun 

 4070 3535 5932 07 Jun a 19 Jun 

 4231 3641 6253 20 Jun a 30 Jun 

 4329 3724 6352 Jul e Aug 

 3898 3419 5585 Sep e Oct 

 4058 3527 5906 01 Nov a 19 Nov 

B 2670 2407 3392 May e Jun+01 a 14 Nov 

 2688 2419 3414 Jul e Aug 

 2626 2372 3303 Sep e Oct 

 2699 2426 3451 15 Nov a 30 Nov 

C 2435 2224 2923 May e Jun+Sep a Nov 

 2453 2236 2945 Jul e Aug 

Vulcão Arenal 

Lago Arenal 

 Importante: pacote calculado voando Avianca na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao 

seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem. 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

 Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.    Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$100. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$33. 

 Certificado da vacina contra febre amarela exigido. 
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01º DIA - RIO / SAN JOSE 

Recepção de boas vindas em San José, Costa Rica e traslado até o hotel. Explore a capital com os seus teatros, museus, cen-
tros comerciais ou simplesmente tome um café enquanto observa o cotidiano dos "Ticos".  

02º DIA - SAN JOSÉ / TORTUGUERO (6 HORAS) 

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 embarcare-
mos em um bote; neste momento o tour continua por barco pelos rios e canais, 1h30 para chegar até o hotel. Após o almo-
ço, visitaremos o povoado de Tortuguero. Jantar incluído.  

03º DIA - TORTUGUERO 

Na parte da manhã passearemos por trilhas privadas do hotel. Após o almoço passeio de barco pelos canais do Parque Naci-
onal 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.  

04º DIA - TORTUGUERO / VULCÃO POÁS (4,30 HORAS) 

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 Sar-
chí, o local ideal para comprar artesanatos.  

05º DIA - VULCÃO POÁS / VULCÃO ARENAL (3 HORAS) 

Neste dia nos dirigiremos até as planícies do norte com o seu impressionante Vulcão Arenal, uma maravilha natural e majes-
tosa. 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.  

06º DIA - VULCÃO ARENAL 

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.. 

07º DIA - VULCÃO ARENAL / MANUEL ANTONIO (4,30 HORAS) 

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 planta-
ções de arroz e de palmas para extração do azeite.  

08º DIA - MANUEL ANTONIO 

Dia livre. O Parque Nacional Manuel Antonio, se destaca por suas belas praias cercadas por montanhas e florestas que bei-
ram 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 orça-
mentos) assim como as possibilidades para os mais aventureiros: golfinhos e baleias podem ser vistos no mar, tirolesa, pas-
seios a cavalo e rafting no rio Savegre entre outros.  

09º DIA - MANUEL ANTONIO / SAN JOSÉ (3 HORAS) / RIO 

Traslado ao aeroporto de San Jose, para embarque de retorno ao Rio de Janeiro.  

Vulcão Poás Manoel Antonio 


