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PACOTE – COSTA RICA MARAVILHOSA 

Período da viagem: de 16 de AGOSTO de 2018 a 30 de NOVEMBRO de 2019 

 
Descubra a Costa Rica! Um país com uma beleza natural encantadora e bem preservada, 
praias lindas e muito o que oferecer. Banhada de um lado pelo mar do Caribe e do outro 
pelo Oceano Pacífico, a Costa Rica se destaca pelas suas belezas naturais. Mais de 25% 

do seu território é preservado e oferece aos visitantes vulcões, parques e praias 
maravilhosas! Um destino perfeito para quem deseja descansar em cenários de beleza 

tropical! 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 renal 

 
ITINERARIO DIA A DIA 

 
Dia 1: San José: Bem vindo à Costa Rica! Um de nossos representantes estará lhe 
esperando no Aeroporto Internacional para traslado ao hotel em San José. Hospedagem em 
San José. 
 
Dia 2: San José → Tortuguero: Neste dia, saímos muito cedo até Tortuguero pela rodovia 
Braulio Carrrllo, a qual nos mostrará sua majestosa natureza. Nós pararemos em Guápiles 
para tomas um delicioso café da manhã, para logo seguirmos o caminho até o local de 
embarque, onde iniciamos a aventura em um bote que nos permitirá ver a grande variedade 
de flora e fauna que há nesta localidade. Pela tarde, sairemos até o Povoado de Tortuguero, 
onde poderemos apreciar a grande variedade de artesanatos, mais à frente, visitaremos o 
Centro de Conservação da Tortuga Verde, onde nos mostrarão um vídeo sobre estes belos 
animais. Hospedagem em Tortuguero. (C, A, J). 
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Dia 3: Canais de Tortuguero: Um novo dia, no qual iniciaremos com uma caminhada pela 
exuberante Selva Tropical, onde os amantes da natureza poderão observar muitas espécies 
de aves, mamíferos e répteis. Pela tarde, seguiremos admirando as maravilhas e charmosas 
paisagens que o Caribe nos oferece, no trajeto pelos Canais de Tortuguero. Hospedagem 
em Tortuguero. (C, A, J). 
 
Dia 4: Tortuguero → Arenal: Saímos de Tortuguero em um bote percorrendo os 
charmosos canais até o ponto onde nos espera o ônibus que nos levará até o restaurante no 
qual desfrutaremos de um delicioso almoço. Neste mesmo local, faremos conexão com o 
transporte que nos trasladará até a zona norte do país, La Fortuna de San Carlos, lar do 
imponente Vulcão Arenal. Hospedagem em Arenal. (C, A). 
 
Dia 5: Arenal: Dia livre para desfrutar das diferentes atrações turísticas que se encontram a 
redor do Vulcão Arenal. Se desejar explorar a zona de uma maneira mais emocionante, é 
recomendada a visita à Reserva Arenal, onde há o Sky Team & Sky Trek, excursões que 
combinam a subida ao alto das montanhas através de um teleférico desfrutando de 
charmosas paisagens do Lago de Arenal, enquanto a descida se realiza por meio de  polias 
suspensas em cabos transversais que vão de uma montanha à outra para abrir caminho 
para a aventura e a diversão. Se preferir uma excursão mais tranquila e admirar as belezas 
naturais das planícies do norte, é recomendada a visita ao Refugio de Vida Silvestre Caño 
Negro, onde se oferecem roteiros em pequenos botes que navegam pelos rios do Río Frio 
em busca de diferentes espécies de aves, mamíferos e répteis. Hospedagem em Arenal. 
(C). 
 
Dia 6: Arenal → Monteverde: Neste dia, faremos o traslado à zona montanhosa de 
Monteverde, que ganhou fama internacional como um dos mais sobressalentes santuários 
da vida silvestre dos trópicos. O traslado será feito por meio do sistema carro-bote-carro, 
que consiste em um traslado terrestre até o Lago Arenal, traslado lacustre e roteiro terrestre 
até Monteverde; no caminho, desfrutaremos das charmosas paisagens de flora e fauna 
silvestre. Dia livre para desfrutar do clima e do terreno montanhoso de Monteverde que 
possui uma incrível biodiversidade com cerca de 400 espécies de aves (entre elas, o 
Quetzal), mais de 100 espécies de mamíferos, 120 espécies de anfíbios e répteis, e 
aproximadamente 2.500 espécies de plantas, que fazem de Monteverde um verdadeiro 
paraíso. Hospedagem em Monteverde. (C). 
 
Dia 7: Monteverde → San José: Manhã livre para um último desfrute deste charmoso lugar 
e pela tarde se realizará o traslado de Monteverde à capital San José, para posar a ultima 
noite e onde poderão fazer suas compras de última hora, visitar lugares de interesse ou 
apenas descansar na comodidade do hotel. Hospedagem em San José. (C). 
 
Dia 8: San José → Brazil: Traslado até o Aeroporto Internacional Juan Santamaría, 
dependendo do horário de saída do vôo internacional até seu país. (C). 

 
FIM DE NOSSOS SERVIÇOS 

LEGENDAS: (C) = CAFÉ DA MANHÃ  (A) = ALMOÇO (J) = JANTAR 



                                                                                                          

          Av. Protásio Alves, 1128 - 304 – Petrópolis - CEP: 90410-005 
Fone/Fax: (51) 3023-7041 
Porto Alegre / RS - Brasil  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 
 

Cidade Noites Turista Turista Sup Superior 

San José 2 Casa Conde Wyndham Garden Crown Plaza 

Tortuguero 2 Evergreen Lodge Pachira Lodge Laguna Lodge 

Arenal 2 Montaña de Fuego Magic Mountain Mountain Paradise 

Monteverde 1 Heliconia Hotel Poco a Poco Hotel Establo 
 

VALORES 
 

TEMPORADA ESPECIAL 
(De 16 de dezembro de 2018 a 03 de janeiro de 2018 e de 14 a 21 de abril de 2019) 

 

 
 

TEMPORADA ÚNICA 
(De 02 de janeiro a 30 de novembro de 2019 

 
Forma de pagamento:  

- A vista  
 

- 30% de entrada + 6x sem juros nos cartões Visa e Máster 

  
IMPORTANTE: 
**Normalmente, o checkin nos hotéis se inicia às 14h e o checkout se encerra às 11h. 
**Valores expressos por pessoa e em dólares americanos 
**A tarifa para crianças vale para menores de 10 anos dividindo cama com 02 adultos, sempre 
que não ocupe uma cama extra. Máximo de 02 crianças por apartamento. 
**Caso a reserva em Mountain Paradise tenha datas para Natal ou Ano Novo, deve reservar-se 
uma ceia obrigatória, no valor de US$ 120 por pessoa. 
 
Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

 Certificado Internacional de Vacina de febre Amarela 

OCUPAÇÃO TURISTA 
TURISTA 

SUPERIOR 
SUPERIOR 

INDIVIDUAL USD 1.320 USD 1.443 USD 1.675 

DUPLO USD 902 USD 963 USD 1.094 

TRIPLO USD 771 USD 820 USD 908 

CRIANÇA USD 372 USD 366 USD 398 

OCUPAÇÃO TURISTA 
TURISTA 

SUPERIOR 
SUPERIOR 

INDIVIDUAL USD 1.251 USD 1.443 USD 1.516 

DUPLO USD 866 USD 963 USD 1.022 

TRIPLO USD 747 USD 820 USD 890 

CRIANÇA USD 372 USD 366 USD 403 


