Costa Rica (14 dies)
Vola i condueix pel paradís (2)
GC 1881
Descubreix una de les reserves de la Biosfera, un pais on el 27% del territori són espais naturals protegits. Gaudeix de
l’experiència d’explorar la selva tropical amb les esplèndides platges del Carib i el Pacific, i el contacte amb la cultura local. Un
pais amable, fàcil de recórrer i un record inoblidable amb un tracte directe del nostre corresponsal.

Ruta suggerida

Itinerari suggerit
Dia 1 -. - Vol Internacional i trasllat privat a l'hotel i lliurament del
kit de viatge: mapes, vouchers hotels ...
Dia 2. - Trasllat en bus i llanxa a PN Tortuguero. nit
Dia 3. - Exploració dels canals en barca, amb guia local. nit
Dia 4. - Llanxa i bus a Rio Danta. Recollida cotxe lloguer i ruta a
Sarapiquí. Tour d'aventura a Sarapiquí: ràfting, canoes, cavalls ...
Nit.
Dies 5-6. – Ruta a Volcán Arenal. Activitats: tirolines, cavall, caiac,
senderisme a les cascades, aigües termals.
Dies 7-8 Ruta al Volcà Rincón de la Vieja. Activitats suggerides a
Ricón de la Vieja (excursionisme etc...)
Dies 9-10. - Ruta de Monteverde nit. Activitats suggerides a
Monteverde (excursionisme pr la Selva etc ...)
Dies 11 a 13. - Ruta al P. N Manuel Antonio. Platges
Dia 14. - Camí de San José i l'aeroport. Devolució del vehicle.

NOTA: Itinerari 100% flexible. Ampliable a 20 dies o més amb
destinacions com Cahuita, Turrialba, San Gerardo de Dota ...
(Veure Itinerari 1 de Costa Rica)

Preus i condicions

Des de
1.450 €

Inclou: lloguer 4x4 amb assegurança per als dies programats, Allotjament en 3
estrelles amb esmorzar, pensió completa en Tortuguero, trasllat aeroport-hotel,
trasllat Sant Josep-Tortuguero, guia de parla hispana a Tortuguero, dossier de ruta
amb totes les activitats possibles en cada destinació.
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar
aquest viatge). Assegurança de viatge. Combustible.
Opcions: transport privat amb conductor i transport col · lectiu en VEX de lloguer
de cotxe. Consultar preus.

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger.
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