
NICARÁGUA : História e Natureza
(extensão a partir da Costa Rica)

Cidades coloniais com séculos de história,

 perfeitamente conservadas, ladeadas por lagos 

e vulcões; florestas, belas praias...

Descubra algumas das pérolas deste interessantíssimo país !!



Dia 1 – Costa Rica / Nicarágua (Granada)

Entrada  na  Nicarágua  através  da 

fronteira de Peñas Blancas. Continuação 

para  a  cidade  colonial  de  Granada. 

Fundada pelos Espanhóis em 1524, os 

adjectivos são escassos para descrever 

o  seu  charme,  em  particular  das 

majestosas  mansões  coloniais,  a 

sumptuosidade  das  suas  igrejas  e  a 

solenidade  das  suas  praças,  com 

vulcões avistando-se ao fundo.  É,  também, uma cidade animada,  com numerosos (e, 

mais uma vez, belíssimos, ocupando casas coloniais !!) restaurantes e bares com música 

ao vivo. Absolutamente inesquecível !!

Alojamento no hotel Alhambra (www.hotelalhambra.com.ni).

Dia 2 – Granada

Tempo para desfrutar desta fabulosa cidade colonial, percorrendo as suas ruas a pé ou 

numa das muitas  charretes. Também, para explorar o grande lago com 350 ilhotas – e 

http://www.hotelalhambra.com.ni/


numerosos e excelentes restaurantes de marisco -, alugando um pequeno barco. Ainda, 

poderá comprar artesanato muito bonito e barato.

Alojamento no hotel Alhambra. 

 O belíssimo  “boutique” hotel Alhambra, Granada

Dia 3 – Granada / San Juan del Sur

Partida para San Juan del Sur, na costa do pacífico e a mais conhecida estância balnear 

da  Nicarágua.  Praias  belíssimas  e  muita  animação,  com  numerosas  lojas,  bares  e 

restaurantes.  

Alojamento no hotel Colonial.



Dia 4 – San Juan del Sur

Tempo para desfrutar das belas praias e para explorar esta interessante e hospitaleira 

cidade.

Alojamento no hotel Colonial.

Dia 5 – Nicarágua (San Juan del Sur) / Costa Rica

Transfer  em  direcção  à  fronteira  (Peñas  Blancas),  para  regresso  à  Costa  Rica  e 

continuação da sua viagem.

Incluído :

- Transfers privados;
- 04 noites de alojamento nos hotéis indicados (ou similares),  com pequeno almoço e taxas 
incluídas;

Não incluído :

- Despesas pessoais;
- Taxas de entrada.

http://www.hotelgiada.net/

