10/05/2022
MÉXICO DF

Saída: Diária
08 noites incluindo:
02 noites em San Jose, 03 noites em Arenal, 02 noites em Rincón de la Vieja e 01 noite em Poás
com café da manhã, na categoria escolhida.
03 almoços
Visitas conforme itinerário, em serviço regular
Traslados regular na categoria Turística/Turística Superior e privado na Superior
Seguro viagem Coris Vip 60
Categoria

DBL

TPL

SGL

CHD

Validade 2022

Turística/Turística Sup

1755

1551

2825

929

May+Jun

1797

1592

2886

950

Jul+Aug+Nov

1788

1582

2872

950

Sep+Oct

1991

1753

3313

828

May+Jun

2036

1795

3379

846

Jul+Aug+Nov

2025

1785

3359

850

Sep+Oct

Superior

Hotéis Previstos:
Categoria

San Jose

Arenal

Rincón de la Vieja

Poás

Turística

Park Inn by Radisson

Montaña de Fuego

Hacienda Guachipelín

Buena Vista Chic

Superior

Aurola Holiday Inn

Arenal Manoa

Hacienda Guachipelín

Buena Vista Chic

 CHD, de 03 a 10 anos. Máximo de 02 chd compartindo apartamento com 2 adultos.
 O vôo de saída de San Jose, 09º dia, deverá ser após as 16:00 hrs. Caso seja antes, quem estiver
com traslado regular deverá solicitar acréscimo para transfer privado.
 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, ENTRE VULCÕES E CULTURA
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
Saída para conhecer o Vulcão Irazú. Do pico do vulcão contemplaremos suas principais crateras e se o dia estiver claro, avista os oceanos Atlântico e Pacífico. Continuação até o Valle de Orosí, almoço
em restaurante local (incluído). Logo após visitaremos o Jardim Botânico Lankester, que abriga mais de 800 espécies de orquídeas
além de inúmeras outras plantas. Por último, entrada na Basílica de
la Virgen de los Angeles.
03º 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 por
sua majestuosidade. 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.
04º DIA - VULCÃO ARENAL
Visita a uma fazenda onde se produz cultivos orgânicos e utilizam
práticas preservando o meio ambiente. Conhecerá a importância de
conservar a cultura e tradições típicas costarricenses e aprender sobre os principais cultivos que fortalecem a economia da Costa Rica.
Depois teremos um delicioso almoço típico costarricense (incluído).
Posteriormente, realizaremos uma caminhada dentro do Parque
Nacional Vulcão Arenal.
05º DIA - VULCÃO ARENAL
Visita a misteriosa e encantadora catarata de Río Celeste, cuja cor a
faz única no Parque Nacional Vulcão Tenorio. Exploraremos o parque fazendo uma caminhada de 7 kilómetros (4.5 millas) através do
bosque tropical até chegar a “Los Teñideros”. Também visitará os
famosos “Borbollones”, onde poderá aprendermais sobre manifestações de atividade volcânica. Também poderá caminhara pelas trilhas
e quem sabe encontrar alguns animais residentes que transitam pelo
bosque. Finalmente, será recompensado por um maravilhoso almoço tradicional (incluído).

06º DIA - VULCÃO ARENAL / RINCÓN LA VIEJA (03:45 hrs)
Traslado até a província de Guanacaste, na área do Rincón de la
Vieja onde se encontra um dos cinco vulcões mais ativos no país. O
Rincón de la Vieja é considerado um vulcão fascinante devido a suas
características especiais tais como: lagoas sulfurosas, relaxantes banhos de águas termais, assim como sua principal cratera ativa. Esta
região está rodeada de uma densa vegetação maravilhosa e é lugar
de uma abundância de espécies de e vida salvagem.
07º DIA - RINCÓN LA VIEJA
Pela manhã caminhada no Parque Nacional Volcán Rincón de la
Vieja, onde encontrará vegetação variada, arbustos baixo e bosque
úmido e denso. Conhecerá desde um bosque seco, até um nublado, em meio a um ambiente vulcânico em um curto caminho. Possui
9 crateras e cones vulcônicos em seu topo, além de diversos cones
em suas encostas, todos com alturas variáveis. Mais tarde você visitará a fascinante cachoeira Oropéndo onde poderá se refrescar em
águas verde-esmeralda que o deixarão sem palavras.
08º DIA - RINCÓN LA VIEJA / POÁS (05:00 hrs)
Traslado até a província de Alajuela para visitar outro dos vulcões ais
ativos da Costa Rica. O Parque Nacional Volcán Poás, conta com
uma das maiores crateras do mundo e se encontra localizado nos
bosques montanhosos a Cordilheira Vulcânica Central. Terá a oportunidade de apreciar plantações de café durante o caminho e manifestações culturais de comunidades em torno ao parque, paradas
que recomendamos para una visita completa.
09º DIA - POÁS / SAN JOSE (20 min)
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto de San Jose e fim dos
nossos serviços.
Se seu vôo sai antes das 16:00 hrs e seu traslado é regular, será necessário solicitar traslado privado pagando a diferença.

