10/05/2022
MÉXICO DF

Saída: Diária
09 noites incluindo:
02 (01+01) noites em San Jose, 02 noites em Arenal, 02 noites em Manuel Antonio com café da manhã
e 03 noites em Corcovado com pensão completa
Traslado privado de chegada e partida em San Jose
Traslado regular de Corcovado até aeroporto em Palmar Sur ou Drake Bay
Vôo regular Palmar Sur ou Drake Bay/San Jose
Visitas conforme itinerário, em serviço regular
Seguro viagem Coris Vip 60
Categoria

DBL

TPL

SGL

CHD

Validade 2022

Luxo

3682

3274

5574

1503

Mai a 15 Jun

3732

3308

5673

1503

16 a 24 Jun

3843

3373

5889

1507

25 Jun a 24 Aug

Hotéis Previstos:
San Jose

Arenal

Manuel Antonio

Corcovado

San Jose

Hilton San Jose

Tabacón Resort & Spa

Parador

Casa Corcovado

Gran Hotel by Curio

 CHD, de 03 a 10 anos. Máximo de 02 chd compartindo apartamento com 2 adultos.
 Programa não é recomendável para menores de 03 anos.
 De 25 Agosto a Outubro, o Hotel Casa Corcovado está fechado.
 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.
Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.

Descritivo do programa, clique aqui

Guadalajara

10/05/2022

COSTA RICA EXCLUSIVA
01º DIA - SAN JOSE
Chegada, recepção e traslado ao hotel. San José está situada
no meio do Vale Central e no centro do país, considerada
como uma das cidades mais cosmopolita da América Latina.
A cidade se encontra em um punto estratégico próximo dos
principais atrativos turísticos como: edificios históricos,
museus, teatros, mercados artesanais, belos parques, centros
comerciais e oferece uma variada oferta gastronômica.
02º DIA - SAN JOSE / VULCÃO ARENAL (03:50 hrs)
Pela manhã traslado até Llanuras del Norte onde se encontra
o impressionante Vulcão Arenal, uma das maravilhas naturais do país. Hoje em día não há erupções de lava, porém
ainda se pode observar a fumaça e cinza que arremessa. Esta
região é um maravilhoso destino por sua paissagem, suas
águas termais e o Lago Arenal. Ao longo do caminho poderemos apreciar plantações agrícolas, plantas ornamentais e
fazendas de gado.
03º DIA - VULCÃO ARENAL
Pela manhã caminhada dentro do Parque Nacional Vulcão
Arenal, pelos antigos rios de lava e grande possibilidade de
observar uma variedade de flora e fauna próprias do local. À
tarde, desfrute das piscinas rodeadas de jardins exuberantes
do hotel com vista do vulcão.
04º DIA - VULCÃO ARENAL / MANUEL ANTONIO (04:50 hrs)
Pela manhã seguimos nossa viagem até a costa do Pacífico
Central. O Parque de Manuel Antonio é considerado uma
joia natural por sua abundante diversidade de vida silvestre.
É o menor dos parques nacionais da Costa Rica, porém um
dos mais visitados por suas lindas praias. Com várias trilhas
para caminhar, mirantes e a possibilidade de cruzar con animais em seu habitat natural. Em vários pontos do parque, as
trilhas se ramificam e conduzem a quatro praias separadas:
Espadilla Sur, Manuel Antonio, Escondida e Playita.
05º DIA - MANUEL ANTONIO
Hoje desfrutaremos de um tour em catamarán. Saída à tarde
na época de verão e pela manhã no invierno. O tour é de 4
horas por toda a costa de Manuel Antonio. Eles vão em busca de golfinhos e baleias (em temporada), isto não se pode
garantir 100%, já que depende das condições do clima e do
mar, assim como da Mãe Natureza.

06º DIA - MANUEL ANTONIO / CORCOVADO (01:50 hrs)
Saída pela manhã até Río Sierpe. Sua aventura começa no
cais 'La Hacienda', no tranquilo povoado de Sierpe onde será
trasladado em bote por 90 minutos. A viagem será através
dos maiores manguezais da costa do Pacífico da América
Central, onde terá uma boa oportunidade de observar macacos, crocodilos e muitas aves. Ao passar pela foz do río seguiremos a costa onde existe a possibilidade de ver golfinhos e inclusive baleias.
07º DIA - CORCOVADO
Saída do lodge para uma caminhada no Parque Nacional
Corcovado. Corcovado é a última floresta tropical de várzea
do Pacífico de tamanho sustentável na América Central e
tem sido chamado de "o lugar biologicamente mais intenso
do planeta". Pela manhã temos uma boa oportunidade para
observar a vida silvestre e a incrível variedade de aves que
habitam o parque. Encontrarás um rio e logo uma incrível
cachoeira. Agora é a oportunidade de se refrescar em uma
das piscinas sombreadas pelo rio.
08º DIA - CORCOVADO
Tour em bote até a espetacular reserva biológica marinha da
Isla el Caño, que já foi um sitio cerimonial importante e cemitério para os índios precolombinos. Possui uma das barreiras de corais mais extensa e em melhor condição da Costa
Pacífica do pais. Se realizará um tour de snorkel em um bom
lugar onde poderá observar uma grande variedade de peixes
e mamíferos marinhos. No retorno, almoço tipo pic-nic na
praia do lodge.
09º DIA - CORCOVADO / SAN JOSE
Retorno em bote até o cais ¨La Hacienda¨ no povoado de
Sierpe. Traslado até o aeroporto de Palmar Sur e embarque
com destino a San Jose (bilhete aéreo incluído). Chegada e
traslado ao hotel.
10º DIA - SAN JOSE
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

