
À DESCOBERTA DA COSTA RICA
Uma magnífica viagem de 2 semanas percorrendo este 

belíssimo país, incluindo estadia na praia !!



Dia  1 –  Partida  de  Madrid  ou  Lisboa.  Chegada  ao  aeroporto  internacional  Juan 

Santamaria,  em San  José,  capital  da  Costa  Rica.  Recepção  e  transfer  para  o  hotel  

Presidente (www.hotel-presidente.com).  Apresentação  e  entrega  do  kit personalizado 

para  parte  da  sua viagem na Costa  Rica (informação geral,  vouchers de  estadia  em 

hotéis, mapas, brochuras, contactos de emergência, etc). 

Dia 2 – San José 

Oportunidade para explorar a histórica cidade capital da Costa Rica, plena de motivos de 

interesse.



Dia 3 – San José / Puerto Viejo de Limón

Após a entrega do veículo, condução para Puerto Viejo de Limón, na costa Caribenha 

da Costa Rica. Muito interessante, nesta cidade portuária encontramos uma mistura de 

cultura  e  raças,  incluindo as  Afro-Caribenha,  Índia  e  Europeia.  Para  além de bonitas 

praias  –  que  constituem  uma  excelente  alternativa  às  mais  frequentadas  praias  do 

Pacífico  -  ,  está  próxima de santuários  ecológicos  como  os  Parques Nacionais  de  

Cahuita e Gandoca-Manzanillo, riquíssimos na sua diversidade biológica e profusão das 

suas fauna e flora. Ainda, a fronteira com o Panamá está bastante próxima, bem como o 

fabuloso arquipélago de Bocas del Toro (Panamá).



Estadia em bungallow no bonito hotel Azania Lodge (www.azania-costarica.com).

Dias 4 e 5 –  Puerto Viejo de Limón

Estadia em Puerto Viejo. Oportunidade para disfrutar das belas praias e/ou para explorar 

os fabulosos parques ecológicos da região.

Estadia em bungallow no bonito lodge Azania (www.azania-costarica.com).

(Hotel Azania Lodge, Puerto Viejo Limón)

http://www.azania-costarica.com/
http://www.azania-costarica.com/


Dia 6 –  Puerto Viejo de Limón / Arenal

Partida  em  direcção  ao  Parque  Nacional  do  Arenal.  É  inesquecível  a  beleza  da 

paisagem quando olhamos pela primeira vez as harmoniosas linhas do vulcão. É uma 

zona de reservas naturais protegidas (que incluem também o  Lago Arenal) com uma 

riquíssima ecologia, flora e fauna. 

Alojamento no hotel Arenal Vulcano Inn (www.arenalvolcanoinn.com)

Dias 7 e 8 –  Arenal

Dias livres no Arenal, com a possibilidade de realização de interessantíssimos passeios e 

excursões nesta zona de beleza ímpar.

Alojamento no hotel Arenal Volcano Inn, com vistas fabulosas para o vulcão.



(Hotel Arenal Volcano Inn)

Dia 9 –  Arenal / Monteverde

Partida em direcção ao Parque Nacional de Monteverde.

Monteverde é  um 

espectacular 

santuário ecológico, a 

1440 m de altitude e 

com  uma  incrível 

diversidade biológica, incluindo flora e fauna – existem 

mais  de  400 espécies  de aves (incluindo o belíssimo 

quetzal,  a  ave  sagrada  dos  Maias),  100  espécies  de 

mamíferos (entre os quais numerosos macacos), 120 de 

répteis  e  anfíbios  e  2500  espécies  de  plantas.  Uma 

orgia da Natureza. 



Alojamento no confortável lodge Cloud Forest (www.cloudforestlodge.com).

Dia 10 –  Monteverde

Dia livre em Monteverde, durante o qual poderá realizar numerosas actividades.

Dia 11 –  Monteverde / praia de Samara

Partida para a bela praia de Samara, na costa do Pacífico. 

Alojamento no hotel Giada (www.hotelgiada.net).

http://www.hotelgiada.net/
http://www.cloudforestlodge.com/


 (Hotel Giada, praia de Samara)



Dias 12 e 13 –  Praia de Samara

Estadia em Samara. Para além de usufruir relaxadamente da bela praia (galardoada com 

bandeira azul), poderá praticar diversos desportos aquáticos, presenciar o emocionante 

cenário da desova das tartarugas e explorar a região circundante, incluindo a bonita Ilha  

Chora. 

Dia 14 –  Samara / San José

Partida para a capital San José. Entrega do veículo. 

Alojamento no muito bem situado hotel El Rodeo (www.elrodeohotel.com). 

http://www.elrodeohotel.com/


Dia 15 –  San José / Madrid (ou Lisboa)

Transfer privado para o aeroporto internacional para tomar o voo com destino a Lisboa ou 

Madrid.

Fique o tempo que quiser : 

adicione noites-extra na praia em Samara  (34 €/noite,variável segundo a época) ou em 

qualquer outro local citado no itinerário !!

Incluído :

- Voos internacionais com partida/regresso de Lisboa ou Madrid;
- Transfers privados aeroporto San José/hotel/aeroporto;
-  14  noites  de  alojamento  nos  hotéis  indicados  (ou  similares),  com pequeno  almoço  e  taxas 
incluídas;
- 12 dias de aluguer de veículo 4WD (Daihatsu Bego), com quilometragem ilimitada;
- Guia de viagem com informação pormenorizada, mapas e brochuras;
- Vouchers para check in nos hotéis;
- Apoio / suporte à viagem; serviço de emergência 24 h.

Não incluído :

- Despesas pessoais;
- Seguro do veículo (cerca de 14 € /dia); gasolina e GPS.

http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/
http://www.hotelgiada.net/

