26 Nov (5ªf) – AEROPORTO PORTO 06h30. Voo IBÉRIA IB 3091 PORTO 08h15 – MADRID 10h35 e, IB 6317
MADRID 11h35 – SAN JOSÉ 15H40 (21h40 em Portugal Continental). Transfer para o Hotel Grano de Oro
de San José 4* ou similar. Jantar e alojamento.
27 Nov (6ªf) – San José – Parque Nacional de Tortuguero
Saída de manhã cedo para o Parque Nacional de Tortuguero, situado na costa Atlântica. Paragem pelo
caminho para o pequeno-almoço. Continuação através das plantações de bananas até chegar ao cais. Ida de
barco até ao lodge. Pela tarde, saída de barco para uma passeio para a floresta tropical. Visita à pequena
cidade de Tortuguero. Regresso ao lodge para desfrutar do ambiente e relaxar. Jantar e alojamento no
Pachira Lodge Tortuguero 4* ou similar.

28 Nov (sab) – Parque Nacional de Tortuguero
Estadia em regime de pensão completa. Saída para visita ao Parque Nacional Tortuguero, uma das mais
importantes do país pela sua diversidade ecológica. O parque situa-se numa planície em que sobressaem
pequenos montes. Os rios percorrem esta região arrastando sedimentos que são acumulados de forma
paralela pelas correntes marítimas, formando assim extensas praias de areia escura que constituem um dos
principais pontos de desova das tartarugas marinhas de toda a zona das Caraíbas. Além das tartarugas, o
Parque possui uma das áreas com maior variedade biológica do país, tanto a nível da exuberante vegetação
tropical como a nível de fauna (macacos e diversas espécies de aves). Acompanhados por um guia poderão
apreciar e fotografar este belo Parque Nacional. Almoço e jantar e alojamento no Pachira Lodge Tortuguero
4* ou similar.
29 Nov (dom) – Parque Nacional de Tortuguero – Vulcão Arenal
Após o pequeno-almoço, partida de avião para San José (máx. 12Kg). Assistência à chegada e saída para o
Parque Nacional do Vulcão Arenal, atravessando o Vale Central e os seus povoados. Chegada ao Parque
Nacional do Vulcão Arenal, onde a natureza nos presenteia com misteriosas e exuberantes erupções.
Jantar e alojamento no Hotel Arenal Kioro Suites & Spa 5* ou similar.
30 Nov (2ªf) – Vulcão Arenal
Dia livre para admirar as erupções do vulcão, para fazer passeios de bicicleta ou de cavalo pela floresta
tropical, fazer excursões na zona ou para tomar banhos nas águas termais de Tabacon. Jantar e
alojamento no Hotel Arenal Kioro Suites & Spa 5* ou similar.
1 Dez (3ªf) – Vulcão Arenal – San José
Em hora a combinar localmente, transporte a San José. Visita da cidade de San José com realce para o Teatro
Nacional, a Praça da Cultura e o Museu del Oro Precolombiano, a Catedral Metropolitana, o Parque nacional,
Centro das Ciências e Cultura e Marcado Central. Tempo livre. Jantar e alojamento no Hotel Grano de Oro de
San José 4* ou similar.
2 Dez (4ªf) – San José – Cidade do Panamá
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de San José e, partida de avião com destino à
Cidade do Panamá. Chegada e visita da cidade e Canal do Panamá. Inclui passagem por “Panamá Viejo”, a

cidade original fundada pelos espanhóis e mais tarde pirateada pelo Pirata Henry Morgan. De seguida visita
ao “Casco Antiguo”, a cidade espanhola colonial construída em 1673 com uma mistura de estilos
arquitectónicos, incluindo o francês e o americano. Visita ainda ao Museu Afro-Antilico. Continuação até
Miraflores onde se encontra o famoso Canal do Panamá onde se pode observar o movimento dos navios
de carga nas suas docas. Jantar e alojamento no Hotel Crowne Plaza Panamá 4* ou similar.

3 Dez (5ªf) – Cidade do Panamá
Após o pequeno-almoço, transporte à Marina Flamenco, onde se iniciará o passeio de barco desde o
Oceano Pacifico até ao Oceano Atlântico. Poderá admirar a Baia do Panamá e passar debaixo da Ponta
das Américas. Passagem pela Eclusa de Miraflores até ao Lago de Miraflores, que é um pequeno lago
artificial que separa a Eclusa de Pedro Miguel e Miraflores. Continuação da navegação através da Eclusa
de Pedro Miguel e através do Lago Gatun até Gaillard Cut, também conhecido como Culebra Cut devido
às suas curvas que lembram uma serpente. Almoço a bordo. Final do passeio de barco em Gambôa e
transporte de regresso à Marina Flamenco, onde será transportado de regresso ao hotel. Jantar e
alojamento no Hotel Crowne Plaza Panamá 4* ou similar.
4 Dez (6ªf) – Cidade do Panamá
TEMPO LIVRE. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto da Cidade do Panamá.
Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal. Voo Ibéria IB6346 CIDADE DO
PANAMÁ 18h15 – MADRID 10h10 de 5 Dez.
5 Dez (sab) – Cidade do Panamá
Chegada às 10h10 a Madrid e, continuação no voo Ibéria IB 3092 MADRID 11h40 – PORTO 11h55.

INCLUINDO: Voos Ibéria Porto-San José e Cidade do Panamá e voo interno. Hotéis 4* assinalados ou
similares. Regime de 1 almoço + 8 jantares assinalados. Seguro assistência em viagem da
Allianz. Todas taxas aeroporto. Taxas de saída da COSTA RICA (cerca de USD = 30,00) e do
PANAMÁ (cerca de USD = 40,00). Guias locais e acompanhante.
EXCLUINDO: Demais refeições, bebidas e extras pessoais. *Suplemento quarto Individual = € 925,00

26 de Novembro a 5 de Dezembro de 2020

€ 3.990,00

