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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

Costa Rica, natura al complet. 

  
Sortides diàries  

fins el 15 de desembre de 2019 

11 dies 

ITINERARI: TORTUGUERO,  BOCATAPADA, VOLCÀ POÁS I DOMINICAL 
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DIA 1: BARCELONA – SAN JOSÉ. 

Presentació a l'aeroport, almenys, 2 hores abans de la sortida del vol cap a San José via 
Madrid. A l'arribada, els nostres companys ens esperaran a la sala de recollida d'equipatges 
amb una pissarra de mà en la qual podrem llegir el nostre nom. Ens col·locaran un adhesiu a 
la roba per facilitar la identificació per part del nostre personal a l'exterior de l'aeroport. Se'ns 
lliurarà un pack de benvinguda, per després fer el trasllat a l'hotel. Registre a l'hotel. 

DIA 2: SAN JOSÉ – TORTUGUERO.  

Esmorzar. Avui sortirem en servei regular cap a Tortuguero. 
Sortirem cap a Puerto Limón a través de la divisió 
continental de les aigües, creuant l'exuberant Parc Nacional 
Braulio Carrillo. Des de l’autobús, podrem admirar el bosc 
plujós d'un dels parcs amb la major diversitat biològica al 
Carib costa-riqueny. En arribar a les terres baixes ens estarà 
esperant un deliciós esmorzar típic. El viatge continuarà per 
la carretera principal i després per camins rurals plens de 
plantacions de bananers fins al petit moll de la Pavona. En 
aquest lloc tindrem l'oportunitat d'estirar les cames i usar els 
serveis sanitaris abans de continuar l'excitant viatge en 
barca pels canals fins arribar al poble de Tortuguero. Durant 
el trajecte, podrem veure diverses desembocadures dels 
rius al mar Carib i gaudir d'una gran varietat escènica. En 
arribar a l'alberg, al voltant de les 13:30 hores, dinarem. A la 
tarda visitarem el poble de Tortuguero, i opcional visitar el 
Museu de les Tortugues (entrada no inclosa). Sopar a l'hotel. 

DIA 3: TORTUGUERO 
Abans de l'esmorzar realitzarem un inoblidable 
passeig d'unes 2 hores en petites barques de sostre 
descobert, que ens portaran pels canals secundaris 
del Parc Nacional per viure el despertar del bosc 
plujós. Normalment es veuen caimans, tucans, micos 
de diversos tipus, óssos mandrosos i molts altres 
animals extraordinaris. Tarda lliure per gaudir i 
explorar la zona. Sopar a l'hotel. 
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DIA 4: TORTUGUERO - BOCATAPADA 

Esmorzar. Avui ens traslladarem en barca a 
motor fins al moll Caño Blanco. En arribar a 
Guápiles o Siquirres, recollirem el vehicle i 
continuarem el viatge cap al nord del país. S'ha 
d’agafar la carretera cap a Pital i des d'allí seguir 
per pistes que ens portaran a través de 
plantacions de pinyes fins a l’Ecolodge. Aquesta 
és una zona menys turística però molt rica en 
l'observació d'animals. 

DIA 5: BOCATAPADA 
Esmorzar. Passejarem per la finca i en canoa pel llac, plantarem arbres o, si és possible, 
visitarem una escola local. 

DIA 6: BOCATAPADA - VOLCÀ 
POÁS. 
Esmorzar. Sortida cap a un altre paratge 
espectacular que no només té un dels cràters 
més grans del món, sinó que també és 
accessible gairebé fins a la mateixa vora del 
cràter. Encara que no expulsa lava, el Volcà 
Poás manté una activitat constant d'emanació 
de gasos en les fumaroles i, esporàdicament, 
d'erupcions freàtiques (gasos i roques). 

DIA 7: VOLCÀ POÁS - DOMINICAL. 
Esmorzar. Sortida cap al Pacífic Central, per trobar el moment de relaxar-nos a la platja. 
Algunes platges estan fetes per prendre el sol i nedar, mentre que altres són més aptes per 
pujar a un veler i practicar esports aquàtics. Dominical és un lloc fet per practicar el surf. És 
també un lloc privilegiat per a la millor observació de balenes a Costa Rica; les seves aigües 
càlides i segures són escollides per aquests grans cetacis. 
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DIA 8 I 9: DOMINICAL. 
Esmorzar. Dies lliures per gaudir de les activitats que es poden realitzar a la zona o descansar 
sota un para-sol. 

DIA 10: DOMINICAL - SANT JOSÉ - EUROPA. 
Esmorzar. Sortida cap a San José. Devolució del vehicle de lloguer i sortida del vol de tornada 
a Europa. Nit a bord. 

DIA 11: BARCELONA. 
Arribada a Europa i connexió amb el vol Barcelona. Fi del viatge. 
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EL PREU INCLOU: 
• Vols de Barcelona o Madrid a Sant 

Josep amb Iberia, Air France, KLM o 
American Airlines. 

• Trasllat privat de l'aeroport a l'hotel a 
l'arribada a San José. 

• 1 nit d'allotjament en hotel categoria 
estàndard, amb esmorzar, a San José. 

• Cotxe de lloguer Ssanyong Korando, 
durant 8 dies. Quilometratge 
il·limitat. 

• Paquet Tortuguero 3 dies / 2 nits, 
amb trasllats, activitats i pensió 
completa. 

• Entrada al Parc Nacional de 
Tortuguero. 

• 2 nits d'allotjament en hotel categoria 
estàndard, amb esmorzar, a 
Bocatapada. 

• 1 nit d'allotjament en hotel categoria 
estàndard, amb esmorzar, en àrea 
Volcà Poás. 

• 3 nits d'allotjament en hotel categoria 
estàndard, amb esmorzar, en àrea 
Dominical. 

• Esmorzars (diaris), menjars (2) i 
sopars (2). 

• Assistència en destinació per part 
dels nostres companys a Costa Rica. 

• Assegurança bàsica d'assistència en 
viatge. 

• Documentació de viatge 

EL PREU NO INCLOU: 
• Despeses personals com trucades 

telefòniques, bugaderia, begudes, 
etc.  

• Impost de sortida del país, 
aproximadament $ 29,00 per 
persona (segons companyia aèria). 

• Gasolina (combustible) per a la ruta a 
amb cotxe de lloguer. 

• Assegurances obligatòries del cotxe 
de lloguer: $ 19,00 per dia.  

• Dipòsit de garantia de $ USD 1000,00 
amb targeta de crèdit per concepte 
de garantia. Si es paga l'assegurança 
de Cobertura Total, el dipòsit serà de 
$ 750,00 en comptes de $ 1000,00. 

• Hores extres de lloguer del cotxe. 
• Pàrquing a Guápiles / Siquirres. 
• Qualsevol servei no especificat en 

l'apartat El Preu Inclou. 
• Assegurança opcional de cancel·lació: 

consulteu-nos. 

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

Preu per persona en habitació doble: 1045 € + 440 € de taxes 
Sortida mínima amb 2 persones.

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


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

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

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. Condicions generals a 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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