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Κόςτα Ρίκα: Μια γεύςη απ’ όλα  

9 μέρες – 7 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 – Σορτουγκέρο 

 
Αναχώρηςη από το ξενοδοχεύο πολύ νωρύσ το πρωύ και 
μεταφορϊ οδικώσ ςτο λιμϊνι του Κϊνιο Μπλϊνκο (διϊρκεια 
διαδρομόσ περύπου 4 ώρεσ). Πρωινό κατϊ τη διαδρομό. 
Μεταφορϊ δια θαλϊςςησ ςτο Σορτουγκϋρο.  Μεςημεριανό 
γεύμα ςτο ξενοδοχεύο. Επύςκεψη ςτο χωριουδϊκι του 
Σορτουγκϋρο. τη ςυνϋχεια θα ϋχετε ελεύθερο χρόνο για να 
εξερευνόςετε την περιοχό, να θαυμϊςετε την υπϋροχη φύςη, 
να κϊνετε βόλτα ςτα μονοπατϊκια ό απλϊ να ξεκουραςτεύτε 
ςε μια αιώρα. Ο ςυνοδόσ μασ θα ςασ κϊνει το απόγευμα μια 
παρουςύαςη τησ φυςικόσ ιςτορύασ τησ περιοχόσ ςε 
ςλϊιντσ. Δείπνο ςτο ξενοδοχεύο. Διανυκτϋρευςη. 
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3η μέρα: Σορτουγκέρο 

 
Πρωινό πολύ νωρύσ το πρωύ και περιόγηςη ςτα υπϋροχα 
κανϊλια του Σορτουγκϋρο με ςκϊφοσ, που δύνει τη μϋγιςτη 
ορατότητα τησ χλωρύδασ και πανύδασ που θα ςυναντόςουμε, 
ακόμα και ςτα πιο μικρϊ κανϊλια του. Μεςημεριανό 
γεύμα ςτο ξενοδοχεύο. Σο απόγευμα ελεύθεροσ χρόνοσ που 
μπορεύτε να εκμεταλλευτεύτε όπωσ θϋλετε με μια βόλτα ςτο 
μικρό χωριουδϊκι. Δείπνο ςτο ξενοδοχεύο. Διανυκτϋρευςη. 
 
 

4η μέρα: Σορτουγκέρο - Αρενάλ 

 
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και αναχώρηςη από το Σορτουγκϋρο 
για το λιμϊνι του Κϊνιο Μπλϊνκο. Από εκεύ μεταφορϊ οδικώσ 
προσ την περιοχό του αν Κϊρλοσ ςτο Ηφαύςτειο 
Αρενϊλ. Μεςημεριανό κατϊ τη διαδρομό. Άφιξη ςτο 
ξενοδοχεύο μασ , τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια και 
διανυκτϋρευςη. 
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5η μέρα: Αρενάλ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ελεύθερη ημϋρα για μια βόλτα 
ςτην γύρω περιοχό. Μεςημεριανό, όπου επιλϋξετε και 
ελεύθεροσ χρόνοσ. Σο απόγευμα επύςκεψη ςτο Ηφαύςτειο 
Αρενϊλ: Λύγα μϋρη ςτην Κόςτα Ρύκα προκαλούν τόςο δϋοσ 
όςο αυτό. Κϊποιεσ φορϋσ μπορεύ κανεύσ να δει τη λϊβα να 
ρϋει κι αν η Μητϋρα Υύςη το επιτρϋψει, μπορεύ να ϋχετε και 
τη μοναδικό απόλαυςη μιασ θεαματικόσ ϋκρηξησ. Παρ’ ολ’ 
αυτϊ, η κορυφό του ηφαιςτεύου εύναι ςυχνϊ κρυμμϋνη από 
ςύννεφα. την ςυνϋχεια θα επιςκεφτούμε τισ θερμϋσ πηγϋσ 
του Σαμπακόν: 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. Οι ιαματικϋσ τουσ ιδιότητεσ εύναι πιςτοποιημϋνεσ 
από το Εθνικό Εργαςτόριο Τδϊτων τησ κυβϋρνηςησ τησ 
Κόςτα Ρύκα και το νερό τρϋχει ςε φυςικϊ ποτϊμια με 
θερμοκραςύα από 27 μϋχρι 42 βαθμούσ Κελςύου, περνώντασ 
μϋςα από κόπουσ με εξωτικό τροπικό βλϊςτηςη και 
ςχηματύζοντασ φυςικούσ καταρρϊκτεσ και 
λιμνούλεσ. Δείπνο ςτο Σαμπακόν. Διανυκτϋρευςη. 
 

6η μέρα: Αρενάλ – Μανουέλ Αντόνιο 
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και μεταφορϊ ςτο Μανουϋλ Αντόνιο. 
Άφιξη, τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια ςασ και ελεύθερη ημϋρα 
για να απολαύςετε την πανϋμορφη παραλύα του Μανουϋλ 
Αντόνιο ό να κϊνετε κϊποια προαιρετικό εκδρομό ό 
δραςτηριότητα. Διανυκτϋρευςη. 
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7η :  Μανουέλ Αντόνιο 

 
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ςτη ςυνϋχεια επύςκεψη ςτο 
Εθνικό Πϊρκο του Μανουϋλ Αντόνιο: Απολαύςτε ϋναν 
ενημερωτικό περύπατο δυόμιςη ωρών υπό τη ςυνοδεύα 
οδηγού, ο οπούοσ διαςχύζοντασ το πϊρκο θα ςασ δεύχνει 
πουλιϊ, βατραχϊκια, πιθηκϊκια και ϊλλα ζώα που θα 
ςυναντϊτε. Σο πϊρκο εύναι από τα πιο γραφικϊ και όμορφα 
τησ χώρασ και η δαςικό περιοχό αυτό δϋχεται το μεγαλύτερο 
αριθμό ξϋνων αλλϊ και ντόπιων τουριςτών. Ένασ ϊλλοσ 
εξύςου ςημαντικόσ πόλοσ ϋλξησ εύναι το ιδιαύτερα υγρό 
τροπικό δϊςοσ, όπου κατοικούν εύδη χλωρύδασ και πανύδασ 
υπό εξαφϊνιςη. Ιδιαύτερο ςτοιχεύο γεωμορφολογύασ αποτελεύ 
το ακρωτόρι Punta Catedral, το οπούο υπόρξε νηςύ αλλϊ 
χϊρη ςτην εναπόθεςη ιζημϊτων ενώθηκε με τη ςτεριϊ 
ςχηματύζοντασ μια αμμώδη λωρύδα που επονομϊζεται 
tómbola. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και ελεύθερεσ ημϋρεσ 
για μπϊνιο.  
 

8η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο – αν Χοςέ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. Κατόπιν, θα πϊρουμε την πτόςη 
επιςτροφόσ μασ μϋςω ενδιϊμεςου ςταθμού  

 
9η μέρα: Άφιξη ςτην Αθήνα  
Άφιξη ςε ενδιϊμεςο ευρωπαώκό ςταθμό και ςτη ςυνϋχεια 
ςτην Αθόνα 
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την τιμή περιλαμβάνονται: 
 *Αεροπορικϊ ειςιτόρια  
* Μεταφορϊ από και προσ το αεροδρόμιο 
* Πρωινϊ καθημερινϊ 
* Όλα τα γεύματα ςτο Σορτουγκϋρο 
* 1 διανυκτερεύςεισ ςτο ξενοδοχεύο Tryp Sabana Hotel 4* or 
similar ςτο αν Φοςϋ 
* 2 διανυκτερεύςεισ ςτο ξενοδοχεύο Pachira Lodge 4* or 
similar ςτο Σορτουγκϋρο 
* 2 διανυκτερεύςεισ ςτο ξενοδοχεύο Arenal volcano Inn 4* or 
similar  ςτο Αρενϊλ 
* 2 διανυκτερεύςεισ ςτο ξενοδοχεύο Parador  Lodge 5* or 
similar ςτο Μανουϋλ Αντόνιο 
* Υόροι ξενοδοχεύων 
* Όλεσ οι μεταφορϋσ όπωσ αναγρϊφονται ςτο πρόγραμμα 
* Εύςοδοσ και ξενϊγηςη ςτο Εθνικό πϊρκο του Σορτουγκϋρο 
* Εύςοδοσ ςτα θερμϊ λουτρϊ του Σαμπακόν & ςτο Ηφαύςτειο 
Αρενϊλ μαζύ με δεύπνο 
* Εύςοδοσ ςτο Εθνικό Πϊρκο Manuel Antonio 
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την τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται: 
* Υόροι αεροδρόμιου 
* 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 επύ τόπου 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 . 
 
 
 


