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Paisatges de Costa Rica 

  
Sortides diàries  

Diàries fins el 15 de desembre de 2019 

16 dies 

ITINERARI: SAN JOSÉ – VOLCÀ TURRIALBA – CAHUITA – TORTUGUERO – VOLCÀ ARENAL 
– VOLCÀ EL RINCÓN DE LA VIEJA – MONTEVERDE – MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ 
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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, París, Amsterdam, Miami o Nova York. 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 en 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 – VOLCÀ TURRIALBA.  

Esmorzar. Recollida del vehicle de lloguer. Avui començarem el nostre viatge cap a la zona del 
Volcà Turrialba. Selves, muntanyes, rius, cascades i gorges es confabulen a Turrialba perquè 
aquesta sigui considerada la capital dels esports d'aventura de Centreamèrica. 

DIA 3: VOLCÀ TURRIALBA – CAHUITA 
Esmorzar. Seguim el nostre viatge cap a les platges del Carib sud. Arribada i allotjament. 

DIA 4: CAHUITA 

Esmorzar. Dia lliure per gaudir de 
la zona. Aquesta zona s'estén des 
de Limon fins a la frontera amb 
Panamà. La regió, que comprèn les 
localitats de Cahuita, Puerto Viejo i 
Gandoca-Manzanillo, exhibeix una 
barreja única al país de platges, 
natura i cultura afrocaribenya. Les 
platges són boniques, vorejades de 
vegetació; destaquen els esculls 
coral·lins, les sorres multicolors, la 
vegetació costanera i els boscos. 
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DIA 5: CAHUITA – TORTUGUERO 
Esmorzar. Conduirem fins Siquirres o Guápiles, 
on deixarem el vehicle per prendre una llanxa 
que ens portarà pels extraordinaris canals de 
Tortuguero fins a arribar al Lodge on gaudirem 
del menjar.  A la tarda, visitarem el poble de 
Tortuguero i el Museu de Conservació de la 
Tortuga (entrada no inclosa). Sopar. 

DIA 6: PARC NACIONAL DE 
TORTUGUERO 
Pensió completa. Al matí farem una caminada pels senders naturals per després gaudir d'un 
extraordinari recorregut pels canals de Tortuguero, on podrem admirar la flora i fauna 
d'aquest fantàstic parc. Durant els mesos de juliol a setembre hi haurà possibilitats de fer una 
excursió nocturna per observar la fresa de les tortugues. Sopar. 

DIA 7: P.N. TORTUGUERO - VOLCÀ ARENAL 
Esmorzar. Després de l'esmorzar ens traslladarem en embarcació a motor fins al moll de Caño 
Blanco. En arribar a Guápiles o Siquirres, recollida del vehicle i continuació del viatge cap al 
nord del país, a les planes de l'Arenal. Aquesta zona és mundialment coneguda pel famós i 
imponent Volcà Arenal. 
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DIA 8: VOLCÀ ARENAL 
Esmorzar. Temps lliure per visitar les termes, fer caminades o simplement descansar 
observant el meravellós paisatge. 

DIA 9: VOLCÀ ARENAL - VOLCÀ RINCÓN DE LA VIEJA 
Esmorzar. Sortida cap a un altre paratge espectacular, el Volcà Rincón de la Vieja. És un volcà 
actiu, motiu pel qual podrem trobar fonts termals que donen lloc a rieres d'aigua molt calenta 
que forma llacunes de petites depressions en què l'aigua enfangada bombolleja 
contínuament, o orificis per on s'eleven dolls de vapor. 

DIA 10: RINCÓN DE LA VIEJA - MONTEVERDE 
Esmorzar. Sortida en direcció a la zona de Monteverde, famosa pel seu bosc emboirat i la seva 
gran biodiversitat de flora i fauna. La Reserva de Monteverde, situada a més de 1.400 metres 
d'altitud, i la Reserva Santa Elena, són els llocs on habita l'emblemàtic quetzal. 
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DIA 11: MONTEVERDE. 
Esmorzar. Canopy, ponts penjants, caminades… el paradís de l’aventura. Un dels llocs més 
visitats a Costa Rica és Monteverde, al nord de la província de Puntarenas. Monteverde és llar 
d'un dels hàbitats més rars a la Terra, el bosc ennuvolat, juntament amb una sorprenent 
varietat de flora i fauna. La Reserva del Bosc Ennuvolat de Monteverde és única d'altres selves 
tropicals de Costa Rica, amb una boirina constant i és d'aquí el seu nom. L'alta humitat en 
aquest punt, 1.600 metres sobre el nivell del mar, crea la boira i proporciona una densa 
coberta ennuvolada sobre la zona. El bosc ofereix 13 km de senders ben mantinguts que li 
donaran un gran dia de caminades. Una de les maneres més emocionants d'apreciar l’entorn 
és mitjançant els tours de canopy que es donen a la zona. Els boscos s'estenen per la divisió 
continental, i el canopy li ofereix unes vistes impressionants. Aquí una de les línies més 
llargues de canopy s'estén a més de 770 metres, de manera que tindrà molt de temps per 
gaudir del seu entorn i les meravelles del bosc des del seu punt més alt. Si el seu esperit 
aventurer no inclou aquesta aventura de canopy, podrà gaudir de les increïbles vistes visitant 
els ponts penjants suspesos, que s'estenen a través de canons i es connecta amb els senders, 
donant-li la mateixa experiència del dosser, o pot visitar també el Pabelló de Papallones. 

DIA 12: MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO 
Esmorzar. Sortida cap a les meravelloses platges del Pacífic Central. 
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DIES 13 I 14: P.N. MANUEL ANTONIO. 
Esmorzar. Dia lliure per gaudir de la platja. 

DIA 15: P.N. MANUEL ANTONIO – SAN JOSÉ – EUROPA 
Esmorzar. Sortida d'hora cap a San José. Devolució del vehicle de lloguer i sortida amb el vol 
de tornada cap a Europa. 

DIA 16: EUROPA 
Arribada a Barcelona i finalització dels nostres serveis. 
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El preu inclou: 
• Vols de Barcelona a San José 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 

turista, amb esmorzar, a San José. 

• Cotxe de lloguer Ssanyong Korando 

durant 14 dies. Quilometratge il·limitat. 

• 1 nit d'allotjament en hotel categoria 

turista, amb esmorzar, en àrea del Volcà 

Turrialba. 

• 2 nits d'allotjament en hotel categoria 

turista, amb esmorzar, en zona de Puerto 

Viejo o Cahuita. 

• 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 

superior, amb esmorzar, en àrea del Volcà 

Arenal. 

• 1 nit d'allotjament en hotel boutique, amb 

esmorzar, en àrea del Volcà Rincón de la 

Vieja. 

• 2 nits d'allotjament en hotel categoria 

turista, amb esmorzar, a l'àrea Bosque 

Nublado de Monteverde. 

• 3 nits d'allotjament en hotel categoria 

turista, amb esmorzar, a Àrea Parque 

Manuel Antonio. 

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

• Assistència en destinació per part dels 

nostres companys a Costa Rica. 

• Assegurança bàsica d'assistència de 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 amb 

cotxe de lloguer. 

• Assegurances obligatòries del cotxe de 

lloguer: $ 19,00 per dia. 

• Dipòsit de garantia de 1.000,00 USD amb 

targeta de crèdit per concepte de garantia. 

Si es paga l'assegurança de Cobertura 

Total, el dipòsit serà de 750,00 USD, en 

comptes de 1000,00 USD. 

• 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: 

consultar amb el seu agent de viatges. 

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

Preu per persona en habitació doble: 1609 € + 440 € de taxes 
Sortida mínima amb 2 persones.

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


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 
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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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