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8 μέρες – 6 νύχτες!
1η μέρα: Αθήνα – αν Χοσέ
Αναχώρηςη από το διεθνό αερολιμϋνα Αθηνών Ελ. Βενιζϋλοσ
με προοριςμό το αν Φοςϋ μϋςω ενδιϊμεςου ςταθμού. Άφιξη
ςτο αεροδρόμιο Φουϊν ανταμαρύα και μεταφορϊ ςτο
ξενοδοχεύο. Σακτοπούηςη ςτα δωμϊτια. Διανυκτϋρευςη.

2η μέρα: αν Χοσέ – Ηφαίστειο Αρενάλ
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. Αναχώρηςη νωρύσ το πρωύ και
μεταφορϊ οδικώσ ςτην περιοχό La Fortuna για να
θαυμϊςουμε το Ηφαύςτειο Αρενϊλ. τη διαδρομό θα
ςταματόςουμε ςτο Sarchi την πιο γνωςτό ςτη χώρα πόλη για
τα ςουβενύρ και τισ χειροτεχνύεσ τουσ. Προχωρώντασ θα
ςυναντόςουμε φυτεύεσ τροπικών ειδών και διακοςμητικών
φυτών. Μεσημεριανό ςε εςτιατόριο με μοναδικό θϋα του
ηφαιςτεύου Αρενϊλ. Μετϊ το μεςημεριανό θα επιςκεφτούμε
τη λύμνη Αρενϊλ και το απόγευμα θα χαλαρώςουμε ςτισ πιο
ξακουςτϋσ θερμαντικϋσ πηγϋσ τησ χώρασ, ςτο Σαμπακόν. Οι
πηγϋσ του αποτελούνται κατϊ 97% από βρόχινο νερό και
κατϊ 3% από μϊγμα. Σο φυςικό αυτό spa ϋχει από τισ
καλύτερεσ και πιο αγνϋσ ιαματικϋσ πηγϋσ νερού ςτον κόςμο,
οι οπούεσ αναβλύζουν χωρύσ ανθρώπινη παρϋμβαςη από το
Ηφαύςτειο Αρενϊλ. Τπϊρχουν 5 διαφορετικϋσ πηγϋσ με
θερμοκραςύεσ που κυμαύνονται από 25-50 βαθμούσ Κελςύου.
Μετϊ το χαλαρωτικό αυτό εμπειρύα, μεταφορϊ και
τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο ςτη La Fortuna.
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3η μέρα: Αρενάλ
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ςτη ςυνϋχεια κϊνουμε ϋνα tour sky walk - διϊρκειασ περύπου 3 ωρών με οδηγό που θα μασ
εξηγόςει την πολυπλοκότητα του οικοςυςτόματοσ των
rainforest. Η βόλτα γύνεται μϋςα από μονοπϊτια 3 περύπου
χλμ. όπου μασ δύνεται η ευκαιρύα να απολαύςουμε και 3
καταρρϊκτεσ ύψουσ 30 μϋτρων! Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και
ελεύθερη μϋρα.

4η μέρα: Αρενάλ – Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και αναχώρηςη με λεωφορεύο προσ
την πλευρϊ του Ειρηνικού, με τισ πανϋμορφεσ παραλύεσ. Εκεύ
βρύςκεται και το ομώνυμο πϊρκο με τα διϊφορα εύδη πιθόκων
και πεταλούδων. Σο Μανουϋλ Αντόνιο εύναι δημοφιλϋσ τόςο
για τισ γαλαζοπρϊςινεσ παραλύεσ του όςο και για τα rainforest.
Άφιξη και τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο ςασ.
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5η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ελεύθερη ημϋρα για μια
βόλτα ςτην γύρω περιοχό. Επύςκεψη ςτο ομώνυμο
Πϊρκο για να κϊνετε ϋνα tour 2 1/2 ωρών και να δεύτε
από κοντϊ όλα τα ςπϊνια εύδη που φιλοξενεύ.
Μεςημεριανό όπου επιλϋξετε και διανυκτϋρευςη ςτο
ξενοδοχεύο.

6η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο – αν Χοσέ
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο, ελεύθερη ημϋρα μϋχρι το
απόγευμα οπότε και θα αναχωρόςουμε για το αν Φοςϋ.
Άφιξη ςτο ξενοδοχεύο και διανυκτϋρευςη.

7η μέρα: αν Χοσέ
Πρωινό και μεταφορϊ ςτο αεροδρόμιο Φουϊν ϊντα
Μαρύα για να πϊρουμε την πτόςη τησ επιςτροφόσ. Για
λόγουσ αςφαλεύασ, η προςϋλευςη ςτο αεροδρόμιο πρϋπει
να γύνει 3 ώρεσ πριν από την προγραμματιςμϋνη
αναχώρηςη τησ πτόςησ.

8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Άφιξη ςε ενδιϊμεςο ευρωπαώκό ςταθμό και ςτη ςυνϋχεια
ςτην Αθόνα.
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ΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ:
* Διαμονό ςτα ξενοδοχεύα του προγρϊμματοσ
* Υόροι ξενοδοχεύων
* Όλεσ οι μεταφορϋσ & οι ξεναγόςεισ του προγρϊμματοσ
* Εύςοδοσ ςτα θερμϊ λουτρϊ του Σαμπακόν & ςτο Εθνικό
Πϊρκο Μανουϋλ Αντόνιο
* Sky walk tour

ΣΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ:
*Αεροπορικϊ ειςιτόρια με φόρουσ & ιατροφαρμακευτικό
κϊλυψη
* Όλα τα γεύματα και ποτϊ που δεν αναγρϊφονται ςτο
πρόγραμμα
* Προαιρετικϋσ εκδρομϋσ & δραςτηριότητεσ
* Υόροσ εξόδου τησ Κόςτα Ρύκα, ο οπούοσ αντιςτοιχεύ ςε 29
USD κατ’ ϊτομο και πληρώνεται επιτόπου ςτο αεροδρόμιο
του αν Φοςϋ αφού εκδοθούν οι κϊρτεσ επιβύβαςησ τησ
πτόςησ επιςτροφόσ. Θυμηθείτε να κρατήσετε τα 29 USD!
* Προςωπικϊ ϋξοδα
* Υιλοδωρόματα για τουσ τοπικούσ οδηγούσ και ξεναγούσ
ημεύωςη: Η ςειρϊ των εκδρομών και των επιςκϋψεων
μπορεύ να αλλϊξει λόγω απρόβλεπτων καιρικών ςυνθηκών ό
ακόμα και για την καλύτερη ροό του προγρϊμματοσ .
Αναχωρήςεισ κάθε Πέμπτη & Κυριακή από Αθήνα &
Θεςςαλονίκη.

