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Costa Rica
Pura Vida Selvagem e
Cidade do Panamá

1º DIA – LISBOA OU
PORTO – SAN JOSÉ
Partida de Lisboa ou
Porto, com destino a San
Jose, via Madrid. Chegada
pelas 15h40. Fundada na
primeira metade do século
XVIII, San José é hoje uma
cidade cosmopolita e onde
os rostos e cores refletem a
história de um povo. Mas a Costa
Rica oferece-nos muito mais do
que San Jose. Como tal, faremos
apenas uma visita panorâmica,
passando pelos principais pontos
da cidade, como o Teatro Nacional;
o Teatro Popular Melico Salazar; a
Catedral; La Plaza de la Cultura e o
Paseo Colón. Jantar e alojamento no
Palma Real Hotel 4*, ou similar.
2º DIA - SAN JOSÉ – PARQUE NACIONAL
TORTUGUERO
Viagem para a costa atlântica, com
destino ao Parque Nacional Tortuguero.
Atravessaremos o Parque Nacional Braulio
Carillo, onde faremos uma paragem para um
reforço alimentar, com um pequeno-almoço
típico costa-riquenho. Seguimos para o cais
de onde faremos uma travessia de lancha,
de hora e meia, até chegarmos ao nosso
alojamento. Almoço no hotel. Dedicamos a
tarde a passear pela aldeia de Tortuguero
para melhor percebermos toda a fauna e
flora local. Jantar e alojamento no Laguna
Lodge 4*, ou similar.

COSTA RICA E PANAMÁ
Vinte Parques Naturais, oito Reservas
Biológicas, Áreas Protegidas com um
milhão de hectares…5% da biodiversidade
mundial… vulcões, cordilheiras, florestas,
refúgios de vida selvage, praias do Caribe
e do Pacífico. Viajamos ainda para o
exclusivo Parque Nacional Corcovado,
que a National Geographic define
como “O local biologicamente mais
rico do planeta.” De que precisa
mais para embarcar connosco?!

3º DIA - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
Dedicamos praticamente todo o dia ao
Parque Nacional Tortuguero, viajando de
barco pelos seus canais, uma das áreas
de maior diversidade biológica da Costa
Rica. Aqui coexistem 11 hábitats diferentes,
incluido floresta tropical, mangáis, pantanos,
praias e lagoas. Tartarugas, crocodilos,
garças, macacos e muitas espécies de
aves. Aqui também habitam pumas e
jaguares, mas não espere vê-los com tanta
facilidade. Almoço durante as visitas. Jantar
e alojamento.
4º DIA – PARQUE NACIONAL TORTUGUERO
- PARQUE NACIONAL VULCÃO ARENAL
Regressamos, de barco, até ao cais, e

continuamos em autocarro, até ao Parque
Nacional Vulcão Arenal. Almoço durante
a viagem. O vulcão Arenal localiza-se nas
províncias de Alajuela e Guanacaste, com
uma altura de 1.657 metros e dentro do
Parque Nacional Vulcão Arenal. O seu último
período de actividade foi em 1968. Nessa
altura emitiu de forma constante gases e
vapores de água, com algumas explosões
com emissão de materiais piro clásticos.
Se tivermos alguma sorte (e como bons
viajantes que somos, certamente vamos
ter), poderemos avistar alguma actividade
do vulcão. Chegada ao nosso hotel ao final
do dia. Jantar e alojamento no Hotel Arenal
Springs 4*, ou similar.
5º DIA – PARQUE NACIONAL VULCÃO
ARENAL
Preparados para um dia cheio de aventura
numa natureza inesquecível?! Com o Sky
Tram (teleféricos panorámicos entre as
copas das árvores), viajaremos até ao ponto
mais alto do Parque, de onde teremos uma
incrível vista para o vulcão e para o lago. Não
nos ficamos por aquí! Continuamos, através
do Sky Walk, num percurso de 3 kms, com
pontes suspensas, muitas acima das copa
das árvores, onde poderemos apreciar
ainda melhor a fauna e flora local. Almoço
reconfortante, após uma manhã intensa.
Durante a tarde, caminharemos até à Cascata
La Fortuna, uma das mais bonitas do país,
com uma queda de 70 metros, num cenário
luxuriante. Aquí teremos algum tempo livre.
Regresso ao hotel. Algum tempo livre para
passearmos tranquilamente por La Fortuna,
ou para gozarmos as instalações do hotel.
Jantar em restaurante. Alojamento.
6º DIA – PARQUE NACIONAL VULCÃO
ARENAL – PARQUE NACIONAL RINCÓN DE
LA VIEJA
Seguimos viagem para Norte, com destino
ao Parque Nacional Rincón de la Vieja, em
Guanacaste. Almoço no hotel. O parque,
rodeado por dois vulcões, impressiona
com fumarolas, poços de lama e ventosas
de vapor além de um grande número de
cascatas. Preparado para uma caminhada
até ao topo do vulcão, pelo bosque
tropical seco, com extensas pampas e
belas quintas de gado? Vamos lá! Ao fim
do dia regressamos ao nosso hotel. Jantar

e alojamento no Borinquen Mountain Resort
& Spa 4*, ou similar.
7º DIA - PARQUE NACIONAL RINCÓN DE LA
VIEJA
De manhã, tempo livre para gozarmos as
instalações do hotel (que dispõe de piscinas
de água termal, lama mineral vulcânica
e uma sala de vapor natural), ou para
dar um passeio de cavalo pela luxuriante
vegetação. Os mais destemidos poderão
fazer rapel nos canyons. Almoçaremos no
Mountain Restaurant. De tarde, mais uma
viagem pelas Pontes Suspensas do parque.
Em La Fonda, teremos uma demonstração
culinária costa riquenha. Terminamos o dia
no El Mirador, para assistir ao fantástico pôrdo-sol do Pacífico, ao sabor de um cocktail.
Espera! Este dia ainda não terminou! Falta
ainda a Catarata Pacaya. Uma viagem de
cavalo de 30 minutos, que nos levará até às
lagoas termais vulcânicas, com diferentes
temperaturas, onde poderemos relaxar um
pouco, desta nossa dura vida de turista!
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
8º DIA – RINCÓN DE LA VIEJA –
PUNTARENAS - PARQUE NACIONAL
MANUEL ANTÓNIO
Viajamos para sul, até ao Parque Nacional
Manuel António. Paragem para tomar uns
banhos no Pacífico? Claro que sim! Almoço
durante a viagem. Em Puntarenas, faremos
um safari aquático, navegando pelo Rio
Tarcoles, que alberga uma das maiores
populações de crocodilos do mundo.
Chegada ao hotel ao final do dia. Jantar e
alojamento no San Bada Hotel 4*, ou similar.
9º DIA – PARQUE NACIONAL MANUEL
ANTÓNIO
Estamos num dos parques naturais mais
belos do mundo! Não somos nós que o
dizemos. No fim da viagem, irá dizer o
mesmo. Com o nome de um conquistador
espanhol, este parque, com floresta de um
lado e mar do outro, tem uma biodiversidade
notável, e apesar de ser o mais pequeno
do país, detém muita vida selvagem. No
nosso passeio poderemos avistar macacosprego-de-cara-branca e macacos-esquilo,
papa formigas, preguiças, guaxinins vários,
tucanos, araras vermelhas, iguanas e muitas
espécies de aves. Caminhada ecológica,
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com um guía do
parque, até Quepos,
onde iremos repor as
energias, com um rico
almoço. A tarde é livre
para passearmos pelo
parque e para gozarmos
as incríveis praias. Jantar e
alojamento.
10º Dia – Parque Nacional
Manuel António – Drake Bay Parque Nacional Corcovado
Hoje viajamos, para sul, em direção
ao Parque Nacional Corcovado.
É um dos ecossistemas únicos
na América Central e que recebe
estudiosos naturalistas de todo o
mundo para observar a diversidade
biológica A National Geographic define
este local como “O local biologicamente
mais rico do planeta”. desta região. Aquí
coexistem 6000 insectos, 500 espécies
de árvores, 367 espécies de aves, 140
espécies de mamíferos, 117 espécies de
anfíbios e répteis e 40 peixes de água doce.
Viajamos de autocarro até Sierpe, de onde
navegaremos até ao nosso alojamento –
Drake Bay Wilderness. Jantar e alojamento.
11º DIA – PARQUE NACIONAL CORCOVADO
É considerada a principal área de
conservação do bem estabelecido e extenso
sistema de parques nacionais da Costa Rica.
Inúmeras espécies de plantas, de aves, de
aracnídeos e insetos, caimões, macacoscara-branca, macacos-uivadores, macacosaranha, bichos-preguiça, papa-formigas,
araras, tucanos, corujas, quatis, antas…
A variedade ecológica é incrível! Embora
longas, as caminhadas de hoje são em
trilhos leves e planos. Prepare-se para mais
uma jornada pela natureza mais intocada e
preservada do planeta. Almoço e jantar no
hotel. Alojamento.
12º DIA – CORCOVADO – DRAKE BAY
(AVIÃO) – SAN JOSÉ (AVIÃO) - CIDADE DO
PANAMÁ
O dia de hoje é de viagem. Transporte ao
aeroporto de Drake Bay e embarque em
voo com destino a San Jose. Almoçaremos
num restaurante próximo do aeroporto,
e continuamos a voar até à Cidade do
Panamá. Jantar e alojamento no Crowne

Plaza Panamá 4*, ou similar.
13º DIA – CIDADE DO PANAMÁ –
MIRAFLORES – CIDADE DO PANAMÁ
Fundada em 1519, a antiga glória de
Espanha, ponto de passagem de ouro e
prata para a Europa, é uma das cidades mais
cosmopolitas de toda a América Central.
Exibe uma modernidade que contrasta com
a arquitectura colonial da zona histórica.
Alguns chama-na de “mini Miami”, outros
de “Dubai das Américas”. Começamos o
dia pelo centro histórico, com as fachadas
nos diferentes estilos que incluem o
francês, espanhol colonial, arte deco e até
o caribenho, e cheia de vibrantes cafés e
esplanadas. Visita ao Mercado do Marisco; à
Plaza de la Independencia com a Catedral
e o Palácio Municipal; a Praca Bolivar, com
o Teatro Nacional e a Igreja de S. Francisco
de Assis. De tarde, viagem até ao Centro de
Visitantes de Miraflores, para presenciarmos
uma das mais impressionantes obras de
engenharia do mundo. Ao fim do dia, visita
à Calzada de Amador, um arquipélago de
4 ilhas, ligadas ao continente com rocha
retirada aquando da construção do canal do
Panamá. É hoje um local moderno, repleto
de belos restaurantes, bares e cafés, e
onde asistiremos ao pôr-do-sol. Jantar em
restaurante. Despedimo-nos do Panamá,
sem um pézinho de dança!? Nem pensar!
Saída num dos muitos clubs de dança e
diversão nocturna. Alojamento.
14º DIA – CIDADE DO PANAMÁ - …
Teremos o dia livre até ao início da tarde.
Poderá subir ao Cerro Ancón, subir ao terraço
do Hard Rock, com uma magnifica vista da
cidade, caminhar pela Cinta Costeira, visitar
o Biomuseu ou fazer as últimas compras
no Albrook Mall ou no Multiplaza Pacific.
Almoço no hotel. Transporte ao aeroporto,
e pelas 18h15 saída em voo com destino a
Madrid. Noite a bordo.
15º DIA - … MADRID - LISBOA OU PORTO
Chegada pelas 10h20 a Madrid, e
continuação até ao Porto ou Lisboa.
FIM DA VIAGEM

03 A 17 NOVEMBRO 2020
PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

4.150€

695€

SUPLEMENTO SEGURO COM CANCELAMENTO
ANTECIPADO, ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

45€
PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regulares
Iberia, para percurso Porto ou Lisboa / Madrid / San Jose, e
Cidade do Panamá / Porto ou Lisboa, com direito ao transporte de uma peça de bagagem de porão até 23kg, e respectivas taxas de aeroporto, segurança e combustível, no valor de
337.96 €, a 11/03/2020 – sujeitos a confirmação aquando da
emissão dos bilhetes;
• Passagem aérea, em classe económica, para percurso Drake
Bay / San José / Cidade do Panamá, com direito ao transporte
de uma peça de bagagem de porão, até 23kg, e respectivas
taxas de aeroporto, segurança e combustível;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados, ou
similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia, ao almoço do 14º
(26 refeições – 13 almoços e 13 jantares);
• Circuito em autocarro de turismo, com águas diárias a bordo;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante toda a
viagem;
• Acompanhamento por guias locais culturais e de natureza,
de lingua castelhana, durante todas as visitas;
• Todas as entradas nos parques, passeios de barco e visitas
conforme programa;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Taxa de saída da Costa Rica e do Panamá;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens;
• Livro de viagem e mochila Tryvel.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluido.

