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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

COSTA RICA 
Sortida especial: 04 de juliol 2019 

13 dies | Dif. Horaria -8 | No cal visat 

ITINERARI: SAN JOSÉ - VOLCÁN POÁS - JARDÍN DE CATARATAS - PLANTACIÓN DE 
CAFÉ DOKA - PARQUE NACIONAL TORTUGUERO - ARENAL - MONTEVERDE - RÍO 
 TÁRCOLES - MANUEL ANTONIO - RESERVA BORUCA 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - SAN JOSÉ 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits 
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a San José. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka. 

A l’arribada, el nostre guia local ens donarà la benvinguda i assistència a l’aeroport, i ens 
traslladarem a l'hotel. Sopar i allotjament. 

DIA 2: (SAN JOSÉ) – VOLCÀ POÁS - JARDÍ DE CASCADES LA PAZ 
- PLANTACIÓ DE CAFÈ DOKA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Parc Nacional Volcà Poás. Durant el trajecte visitarem la 
ciutat d'Alajuela on podrem apreciar les plantacions de cafè i les finques de bestiar. Un cop al 
Volcà, visitarem el cràter i la llacuna Botos. En acabat, ens dirigirem cap al Jardí de Cascades La 
Paz, on visitarem les exuberants cascades Temple, Magia Blanca, Encantada i La Paz. 
Passejarem per la galeria de colibrís i el jardí de papallones. Gaudirem d'un deliciós dinar típic. 
A la tarda tornarem cap a San José. Sopar i allotjament. 
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DIA 3: SAN JOSÉ - PARC NACIONAL TORTUGUERO 
 
Avui marxarem ben d’hora cap a la costa del Carib del país. En el 
trajecte travessarem el Parc Nacional Braulio Carrillo, considerat 
un dels més bells del país. Farem una parada al poble de 
Guápiles per fer l'esmorzar. Continuarem cap al moll 
d'embarcament per agafar una embarcació a motor que ens 
portarà pels extraordinaris canals de Tortuguero fins a arribar al 
lodge on gaudirem del dinar. A la tarda farem una visita al poble 
de Tortuguero i al Museu de Conservació de la Tortuga. Sopar i 
allotjament. 

DIA 4: PARC NACIONAL TORTUGUERO 

Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el matí a fer una 
caminada pels senders naturals del Parc, per després 
gaudir d'un extraordinari recorregut pels canals de 
Tortuguero. Podrem meravellar-nos amb la flora i 
fauna d'aquest fantàstic indret. Dinarem en algun punt 
de la nostra visita al Parc. Al vespre, ens espera una 
interessant excursió nocturna per observar la posta 
d’ous de les tortugues. Sopar i allotjament. 

DIA 5: PARC NACIONAL TORTUGUERO - ARENAL 

Esmorzar a l’hotel. Avui ens espera 
l’embarcació a motor per traslladar-
nos fins al port Caño Blanco. En 
arribar a Guápiles dinarem i farem 
u n c a n v i d e t r a n s p o r t , p e r 
emprendre la ruta fins a Arenal. 
Arribada a l'hotel. Si les condicions 
c l imato lòg iques ho permeten 
podrem veure aquest imponent 
volcà. Sopar i allotjament. 
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DIA 6: ARENAL 

Esmorzar a l’hotel. Ens posarem calçat còmode perquè ens espera una increïble caminada 
guiada al volcà Arenal, finalitzant amb l'entrada a les meravelloses aigües termals de Tabacón, 
on podrem gaudir d'un bany, relaxar-nos i descansar en un escenari natural amb el majestuós 
Volcà Arenal al fons. Dinarem en algun punt de la nostra ruta. Sopar i allotjament. 

DIA 7: ARENAL - MONTEVERDE 

Esmorzar a l’hotel. Sortirem en direcció a la 
zona de Monteverde, famosa pel seu bosc 
nuvolós i la gran biodiversitat de flora i 
fauna que a lberga . La Reserva de 
Monteverde, situada a més de 1400 metres 
d'altitud, és un dels llocs on habita 
l’emblemàtic ocell Quetzal. Dinar. TIndrem la 
tarda lliure per gaudir de la zona al nostre 
aire o descansar de l’activitat. Demà ens 
espera un dia intens! Sopar i allotjament. 
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DIA 8: MONTEVERDE 

Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem la Reserva Biològica de Monteverde. Començarem fent un 
petit passeig tranquil creuant un terreny fàcil, relativament pla i sense moltes escales. El 
sender comença en una de les plantacions de cafè i plàtan, factor que augmenta la 
probabilitat d'observar agutíes, coatíes i diverses espècies de papallones. Amagada entre les 
arrels enredades de l'arbre "Ficus de Pedra" és possible trobar la taràntula de genoll taronja. 
El sender acaba amb una petita cascada. Dinarem en grup, abans de l’activitat de la tarda: 
l’excursió de Canopy Tour per desplaçar-nos pels meravellosos ponts penjants del parc 
d'Aventura Selvatura. 

El Canopy Tour de Selvatura Park és una de les aventures més segures de Costa Rica. Ens vestirem amb 
l'equip apropiat i ens portaran a través de cada un dels 15 cables i 18 plataformes del parc. Si bé 
aquesta ruta de Canopy no és la més extensa, està entre les rutes amb major longitud del país. És 
també l'única localitzada dins del bosc verge. Els ponts penjants de Selvatura són un sistema de senders 
de 3 quilòmetres de longitud, el qual creua el bosc nuvolós. En aquest sender caminarem a través de 
vuit ponts diferents de diverses longituds, les quals van des dels 50 metres als 170 metres, amb altituds 
que comprenen entre 12 i 60 metres. Cada pont mesura 1,5 metres d’ample, fent-los els més amples del 
país.  

Sopar i allotjament. 
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DIA 9: MONTEVERDE - RIU TÁRCOLES - MANUEL ANTONIO 

Esmorzar a l’hotel. Avui sortirem en direcció cap a les meravelloses platges del Pacífic a  
Manuel Antonio. Durant la nostra ruta farem una parada per gaudir d’un safari i veure els 
cocodrils en el Riu Tárcoles. Navegant pels manglars del riu veurem de prop sorprenents 
animals tals com el gran cocodril americà i el guacamai vermell. A més a més dels rèptils 
grans, la zona té una gran diversitat d’aus, com les que el guia ens ajudarà a localitzar i divisar: 
guacamais, àguiles pescadores, gavines, corbs marins, pelicans i fragates. Dinarem en algun 
punt del nostre dia. A continuació, finalitzarem la ruta arribant a Manuel Antonio. Sopar i 
allotjament. 

DIA 10: MANUEL ANTONIO 

Esmorzar a l’hotel. Al matí farem un 
tour al Parc Nacional Manuel 
Antonio. Aquest parc compta amb 
u n d e l s p a i s a t g e s m é s 
impressionants de Costa Rica: 
posseeix múltiples platges de sorra 
blanca, exuberant vegetació enmig 
de grans muntanyes i boscos que 
arriben fins a les platges, i es troba a 
la zona de vida del bosc humit 
t rop ica l . També té una gran 
biodiversitat terrestre i marina amb 
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meravellosos esculls coral·lins. Degut al seu excel·lent clima i bellesa escènica és visitat per 
gran quantitat de turisme nacional i internacional, i per fer front a aquesta demanda, en 
l'actualitat està desenvolupant una infraestructura adequada, amb èmfasi en l'harmonia amb 
la natura, de qualitat, però mimetitzada amb aquesta, per reduir l'impacte visual i sota 
estrictes normes de protecció ambiental, entre les quals es troben el Centre de Visitants, la 
Casa de Guardaparques, miradors i diversos senders, amb facilitats d'accessibilitat universal, 
àrees de descans, miradors panoràmics i d'interpretació científica. Farem una caminada i 
després gaudirem del mar. Dinarem en algun punt del nostre dia. Tornarem a l'hotel. Sopar i 
allotjament. 

DIA 11: MANUEL ANTONIO - RESERVA BORUCA - SAN JOSÉ 
 
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el dia a 
una immersió cultural al Pacífic sud de 
Costa Rica i per acomplir el nostre 
objectiu, farem una visita a la tribu 
indígena Boruca. Les seves vibrants i 
acolorides màscares pintades a mà 
representen llegendes, històries i 
temes de la naturalesa que donen 
forma a la seva identitat i les seves 
vides quotidianes. El recorregut 
comença amb una visita al seu taller, 
seguint cadascun dels passos per fer 
màscares, des de treballar la fusta fins 
al procés de pintat. Posarem a prova 
la nostra creativitat, ja que rebrem 
cadascú de nosaltres la seva pròpia 
màscara per guarnir, guiats per un 
mestre pintor. També veurem un taller 
tèxtil. En acabada l’experiència, farem 
una visita guiada pel museu i el poble, 
on ens explicaran com van derrotar 
valentament als espanyols en els 
temps de la Conquesta, preservant la 
seva identitat. La visita conclou amb 
un dinar típic fet amb ingredients de 
collita local, durant el qual ens 
explicaran una de les llegendes dels 
Boruca. A continuació, tornarem cap a 
San José. Sopar i allotjament. 
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DIA 12: SAN JOSÉ - BARCELONA 

Esmorzar a l’hotel. A l’hora prevista ens traslladarem de l’hotel a l’aeroport, on agafarem el vol 
de tornada. Nit a bord.  

DIA 13: BARCELONA 

Arribada a Barcelona i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols Barcelona - San José - Barcelona 

amb Iberia o Lufthansa, en classe 
Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 11 nits d’allotjament en hotels 
indicats, en habitació doble. 

• Pensió completa: esmorzars en 
hotels, dinars i sopars en excel·lents 
restaurants seleccionats locals o 
hotels. 

• Transport en autocar climatitzat  
durant la ruta. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 10 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de la guia Baraka.  
En cas de grups de menys de 10 viatgers, 

hi haurà assistència a l’aeroport de sortida 

i guia local per a tot el viatge. 

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 

VISITES INCLOSES 
• Visites amb guia especialitzat (plantació de Cafè Doka, Canopy Tour a Monteverde, 

Safari fluvial pel riu Tárcoles) 

• Entrades i visites als parcs nacionals (Volcà Poás, Tortuguero, Arenal, Reserva 
Biològica de Monteverde,) i les aigües termals de Tabacón. 

• Excursió nocturna per observar la posta d’ous de les tortugues. 

• Immersió cultural amb la tribu indígena boruca. 

HOTELS 
• San Jose: Hotel Crowne Plaza Corobici, 4**** o similar. 

• Tortuguero: Hotel Pachira Lodge, 4**** o similar. 

• Arenal: Hotel Arenal Manoa, 4**** o similar. 

• Monteverde: Hotel Establo, 4**** o similar. 

• Manuel Antonio: Hotel San Bada, 4**** o similar. 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. En cas de ser menys de 10 viatgers confirmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport 

de Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.  
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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