
Costa Rica 

Del 6 al 18 d’abril del 2019. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 

6 abril BARCELONA — SAN JOSÉ 
Trobada a l’aeroport de Barcelona. Tràmits 
de facturació i sortida amb vol direcció 
Bogotà. Arribada i connexió amb un altre 
vol de la mateixa cia. amb destinació a San 
José. Arribada i trasllat a COUNTRY INN & 
SUITES. Sopar i allotjament. 
 

7 abril SAN JOSÉ 
Esmorzar. Sortida cap al tour del Volcà 
Poas i les Cataractes de la Pau. També 
visitarem la Cataracta Màgia Blanca i un 
dels observatoris de papallones més gran. 
Dinar. Tornada. Sopar i allotjament a 
COUNTRY INN & SUITES. 
 

8 abril SAN JOSÉ — TORTUGUERO 
Esmorzar. Sortida cap a Tortuguero, on 
abordarem una barca. Dinar. A la tarda, 
visita del museu, la platja i el petit però 
pintoresc poble de Tortuguero. Sopar i 
allotjament a LAGUNA LODGE. 
 

9 abril TORTUGUERO 
Esmorzar. Viatge al llarg dels canals de 
Tortuguero. Dinar. Temps lliure per gaudir 
dels senders privats, passejar en barca pels 
canals o simplement descansar. Sopar i 
allotjament a LAGUNA LODGE. 
 

10 abril TORTUGUERO – GUAPILES — 
FORTUNA 
Esmorzar. Sortida cap a Guapiles. Dinar. 
Sortida, arribada i visita de Fortuna. Sopar 
i allotjament a HOTEL TILAJARI. 
 

11 abril FORTUNA 
Esmorzar. Cavalcada a la Cataracta de la 
Fortuna (esculli el recorregut que més li 
interessi). Dinar. Visita al Volcà Arenal i als 
Termals Baldi, així com les aigües termals 
de Paradise. Sopar i allotjament a HOTEL 
TILAJARI. 
 

12 abril  FORTUNA — MONTEVEDRE 
Esmorzar i sortida cap a Montevedre. 
Dinar. Tarda lliure per visitar el poble de 
Monteverde. Sopar i allotjament a 
MONTEVERDE COUNTRY LODGE.  
 

#PARTNER 

13 abril MONTEVEDRE 
Esmorzar. Sortida, tot passejant, a fer 
un  tour per una xarxa de senders, creuant 
ponts penjants. Dinar.  A la tarda, visita a 
les galeries d’art, les fabriques de formatge 
i cafè, i al jardí de colibrís. Sopar i 
allotjament a MONTEVERDE COUNTRY 
LODGE.    
 

14 abril MONTEVEDRE — PLATJA 
DOMINICAL  
Esmorzar. Trasllat a la Platja Dominical, 
on farem una excursió en barca per tal 
d’observar una de les colònies més grans 
de cocodrils al món. Dinar. Sopar i 
allotjament a HOTEL VILLAS RIO MAR. 
 

15 abril PLATJA DOMINICAL — MANUEL 
ANTONIO — PLATJA DOMINICAL  
Esmorzar. Sortida cap a Manuel Antonio 
pel tour de snorkeling i per pujar a bord 
d’un catamarà. Dinar. Retorn a 
l’hotel. Sopar i allotjament a HOTEL 
VILLAS RIO MAR.  
 

16 abril PLATJA DOMINICAL — MANUEL 
ANTONIO — SAN JOSÉ 
Esmorzar. Sortida cap a San José, tot 
passant per Manuel Antonio, on ens 
aventurarem al tour del Parc Nacional 
Manuel Antonio. Dinar. Reprendrem la 
ruta direcció a San José. Sopar i 
allotjament a COUNTRY INN & SUITES.  
 

17 abril SAN JOSÉ — BOGOTÀ 
Esmorzar. Sortida cap al tour panoramic 
de San José: la Plaça de la Democràcia i 
el Museu Nacional, els Tribunals del Poder 
Judicial, la Font de la Hispanitat… entre 
d’altres. Al finalizar, hi haurà l’oportunitat 
de visitar alguna botiga on adquirir algun 
record de la seva visita a la cuitat San 
José. Dinar. A la tarda, trasllat cap al 
aeroport per agafar el vol de tornada. 
 

18 abril BOGOTÀ — BARCELONA 
Arribada a  Bogotà  i connexió amb el vol 
que ens portarà cap a Barcelona.   

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble   3.390 € 
 

Supl. Individual     450 € 

NOTA: Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data 
de sortida, nombre de participants 
o serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 

•Bitllets d’avió. 

•Trasllats. 

•Hotels segons itinerari o similars. 

•Pensió completa. 

•Circuit amb autocar. 

•Visites amb guia local. 

•Guia acompanyant de l’agència. 

•Visita al Volcà Poas i a les 
Cataractes de la Pau. 

•Caminada guiada per la jungla a 
Tortuguero. 

•Passeig en barca pels canals de 
Tortuguero. 

•Visites al poble de Tortuguero i al 
Centre de Conservació de 
Tortugues. 

•Cavalcada a la Cataracta de la 
Fortuna. 

•Visita al Volcà Arenal (ruta 1968) 
i Termals Baldi. 

•Canopy i Ponts Penjants. 

•Tour en barca d’avistament de 
cocodrils. 

•Catamarà/Immersió lleugera. 

•Visita al Parc Nacional Manuel 
Antonio. 

•Tour panoramic de San José. 

•Taxes d’aeroport. 

•Assegurança d’assistència i de 
cancel·lació de viatge. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 

•Propines a guies i xofers. 
•Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,… 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 


