Mergulhe no verde
7 dias - 6 noites / Costa Rica
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minho onde se avistam as “Pots” ou fumarolas, gases que saem da terra vulcânica, a altas temperaturas. Em seguida,
você continuará a pé até chegar a uma
bela cachoeira de águas cristalinas. Voltar para o hotel.
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Um coquetel regenerador
de natureza, história,
fontes termais,
observação da fauna e
da flora à sombra dos
vulcões submersos na
exuberante beleza das
matas. Uma proposta
imperdível de viver
experiências únicas em
contato com a natureza

Dia 1: San José de Costa Rica
Chegada em San José, capital da Costa
Rica. É hora dos procedimentos de imigração. Assistência no aeroporto e traslado ao hotel. Alojamento.

Dia 2: San José / Volcán Irazú,
Valle di Orosí e Jardines de
Lankester
Café da manhã. Um dia para uma primeira lufada de ar fresco: saindo da Rodovia Panamericana em direção ao sul,
começa a subida ao “Coloso del Irazú”,
uma estrada sinuosa por férteis campos
agrícolas, enquanto se observa um vasto panorama. No topo do vulcão você
pode ver as crateras principais e, em
dias claros, você pode ver os oceanos
Atlântico e Pacífico. No caminho parada
na cidade de Cartago, visite a Basílica de
Nossa Senhora dos Anjos, tradicional local de peregrinação de muitos crentes.
O dia continua em Lankester Gardens,
um centro de pesquisa da Universidade da Costa Rica que protege mais de
800 espécies de orquídeas e bromélias,
além de muitas outras plantas. Continuação para o Vale do Orosí onde poderá observar panoramas de incompa-

rável beleza. Você pode visitar um dos
poucos templos coloniais e parar para
almoçar em um restaurante da região.
Durante o passeio, você poderá ver a
rústica Casa del Dreamer, um exemplo
da arte primitiva da Costa Rica. Pernoite
em San José.

Dia 3: San José / Volcán Arenal y
Termas de Baldi
Café da manhã. Faça uma caminhada
nas encostas do vulcão mais ativo da
Costa Rica: o majestoso Arenal, famoso
por suas explosões de cinzas e lava que
oferece shows de “fogos de artifício” à
noite. Almoço e tarde livre com possibilidade de relaxar nas fontes termais
contemplando o vulcão.

Dia 4: Trekking a Rio Celeste
Café da manhã e saída para o Rio Celeste, localizado no Parque Nacional do
Vulcão Tenório. Após a chegada, são 7
km de caminhada (aproximadamente 4
horas) pela selva tropical. Visita ao lugar
denominado “Los Teñideros”, onde dois
rios se encontram, criando nascentes de
águas azuis cristalinas, daí o nome do
lugar. Almoço durante a excursão. No
caminho de volta, percorre-se um ca-

Dia 5: Volcán Arenal / Reserva
Biologica Monteverde
Café da manhã. Na hora marcada, traslado ao hotel em Monteverde. Chegada
e visita guiada às Pontes Suspensas. A
excursão consiste em 8 pontes de diferentes comprimentos e alturas, em
um total de cerca de 3 km. Este passeio
oferece a maneira mais segura e espetacular de vivenciar a floresta de uma
perspectiva muito interessante. Noite
em Monteverde.

Dia 6: Reserva Biológica
Monteverde
Café da manhã. Dia dedicado à Reserva Biológica de Monteverde. A área de
Monteverde é mundialmente famosa
por seu bioma específico, chamado de “floresta nublada” ou “floresta
musgosa”. Você pode visitar: a Galeria
Colibrí, a Fazenda das Borboletas, a
“Fazenda” dos pássaros, além de outras áreas da reserva. Pernoitaremos
em Monteverde.

Dia 7: Monteverde
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao Aeroporto Internacional Juan
Santamaría de San José ou continuação
por via terrestre com destino a outros
destinos.

