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CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

Passeig per Costa Rica 

  
Sortides diàries  

Diàries fins el 14 d’abril de 2019 
i del 22 al 30 d’abril 2019 

12 dies 

ITINERARI: SAN JOSÉ – TORTUGUERO – VOLCÀ ARENAL – MANUEL ANTONIO 
DOMINICAL / UVITA – SAN GERARDO DE DOTA 
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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 punt 
europeu. 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. Resta del 
dia lliure. 

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 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 banana fins al petit moll de la Pavona. En aquest lloc se'ns donarà 
l'oportunitat d'estirar les cames i 
d'usar els serveis sanitaris abans 
de continuar l'excitant viatge en 
vaixell pels canals fins arribar al 
poble de Tortuguero. Durant el 
trajecte podrem veure diverses 
desembocadures dels rius en el 
Mar Carib i gaudir d'una gran 
varietat escènica. En arribar a 
l'alberg, al voltant de la 13:30 
hores, realitzarem el dinar. A la 
tarda visitarem el poble de 
Tortuguero. (L'entrada al Museu de 
les Tortugues no està inclosa). 
Sopar a l'hotel. 

DIA 3: TORTUGUERO 

Abans de l'esmorzar realitzarem un inoblidable passeig d'unes 2 hores en petites barques, 
sense sostre, que ens portarà 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 d’altres. Tarda lliure per gaudir i explorar la zona. Sopar a l'hotel. 
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DIA 4: TORTUGUERO - SAN JOSÉ - VOLCÀ ARENAL 

Esmorzar. Després ens traslladarem en barca a motor fins al moll Caño Blanco. En arribar a 
Guápiles o Siquirres, recollirem el vehicle de lloguer i continuarem el viatge cap al nord del 
país, cap a les planes de l'Arenal. Aquesta zona és mundialment coneguda pel famós i 
imponent Volcà Arenal. 

DIA 5: VOLCÀ ARENAL 

Esmorzar. Temps lliure per visitar les termes, fer caminades o simplement descansar 
observant el meravellós paisatge. El Parc Nacional Volcà Arenal és un dels llocs més 
espectaculars d'Alajuela. Experimentarem la majestuositat de Costa Rica de primera mà i 
veurem de prop un dels volcans més actius que existeixen en l'actualitat. Si bé el volcà no ha 
exhibit cap activitat recentment, els científics encara creuen que l’Arenal no està inactiu. Hi ha 
una considerable possibilitat que torni al seu estat anterior en qualsevol moment. Per 
descomptat, el parc del volcà és perfectament segur per visitar. Si el volcà alguna vegada 
pogués representar algun tipus de risc d'erupció que en alguna manera podria representar un 
perill per als visitants, una evacuació es duria a terme amb molta anticipació. 
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DIA 6: VOLCÀ ARENAL - MANUEL ANTONIO. 
Esmorzar. Sortida cap a les meravelloses platges del Pacífic. 

DIA 7: MANUEL ANTONIO. 
Esmorzar. Dia lliure per al gaudir de la platja. Ben a prop hi ha el Parc Nacional Manuel 
Antonio, àrea de conservació natural localitzada a la costa pacífica central de Costa Rica, al 
cantó de Quepos, província de Puntarenas, que va ser seleccionat per la Revista Forbes en 
2011 entre la llista dels 12 parcs més bells del món. El parc està situat a uns 157 km al sud de 
la ciutat de San José capital de Costa Rica i 7 km al sud de la ciutat de Quepos, entre Dames i 
Matapalo. Va ser establert el 15 de novembre de 1972 amb una extensió de 1.983ha a la part 
terrestre i 55.000ha en la part marina, dedicats a la conservació, investigació i turisme 
ecològic orientat cap a l'educació ambiental. 
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DIA 8: MANUEL ANTONIO – DOMINICAL / UVITA. 
Esmorzar. Seguirem el nostre passeig cap al sud per arribar fins a la zona de platges de Costa 
Ballena. 

DIA 9: DOMINICAL / UVITA. 
Esmorzar. Dia lliure. El visitant pot trobar 
informació de gairebé qualsevol tipus 
d'activitat que desitgi, classes de ball o surf, 
lloguer de cavalls, bicicletes, quadricicles, 
taules de Surf, tours a Isla del Caño, Isla 
V i o l i n e s , t o u r d e p e s c a e s p o r t i v a , 
submarinisme, i altres activitats. La platja de 
Dominical, caracteritzada pel fort onatge i 
mar obert , mesura al voltant de 2 
qui lòmetres i està a la vora de la 
desembocadura del riu Barú. És famosa per 
les seves grans onades durant tot l'any i és 
molt coneguda per la majoria dels surfistes 
a Costa Rica. La ciutat va començar com un 
petit poble de pescadors, però ha crescut 
fins a esdevenir una destinació turística costa-
riquenya, sobretot per als surfistes. 

DIA 10: DOMINICAL / UVITA – SAN GERARDO DE DOTA. 
Esmorzar. Iniciarem el retorn al centre del país, passant per Valle Central per fer una parada 
aquesta nit. El bosc ennuvolat que envolta aquesta regió és un paradís per a les aus i una gran 
varietat d'espècies d'insectes. Amagada al llarg de la vall de Río Savegre, prop del Parc 
Nacional Los Quetzales, trobarem aquesta comunitat, que és un santuari per a les millors i 
més acolorides espècies d'aus. 

DIA 11: SAN GERARDO DE DOTA – SAN JOSÉ – BARCELONA. 
Esmorzar. Sortida d'hora cap a San José. Devolució del vehicle de lloguer i sortida amb el vol 
de tornada cap a Europa. Nit a bord. 

DIA 12: BARCELONA.  
Arribada a la nostra ciutat d’origen i finalització dels nostres serveis.  
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El preu inclou: 
• Vols de Barcelona a San José, amb 

Tarifa TTOO d'Air France o KLM, en 
classe N. 

• Trasllat d'arribada aeroport - hotel 

• 11 nits en hotel categoria turista, en 
base a Habitació Doble, amb esmorzar 
inclòs. 

• Paquet Tortuguero 3 dies / 2 nits, amb 
trasllats, activitats, alimentació. 

• Paquet Tortuguero 3 dies / 2 nits, amb 
trasllats, activitats, alimentació. 

• Transport en autocar climatitzat 
durant la ruta. 

• Entrada al Parc Nacional de Tortuguero. 

• Esmorzars (diaris), Dinars (2) & Sopars 
(2). 

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

• 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. 

• I m p o s t d e s o r t i d a d e l p a í s , 
aproximadament $ 29.00 per persona 
(segons companyia aèria). 

• Propines. 

• 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 $ 
USD 750,00, en comptes de $ USD 
1000,00. 

• Hores extres de lloguer del cotxe. 

• Pàrquing a Guapiles / Siquirres. 

• Qualsevol servei no especificat en 
l'apartat El Preu Inclou. 

• Assegurança opcional de cancel·lació 
(consultar) 
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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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