
 

 
 

 

ΚΚόόσστταα  ΡΡίίκκαα    
  

ΗΗ  ααπποοθθέέωωσσηη  ττηηςς  φφύύσσηηςς  σσττηηνν  ""ΠΠλλοούύσσιιαα  ΑΑκκττήή""!!!!!!  
  

ΣΣαανν  ΧΧοοσσέέ,,  ΗΗφφααίίσσττεειιοο  ΠΠόόααςς,,    

ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΤΤοορρττοουυγγκκέέρροο,,  ΗΗφφααίίσσττεειιοο  ΑΑρρεεννάάλλ,,    

ΠΠεεζζοοπποορρίίαα  σσττοο  ττρροοππιικκόό  δδάάσσοοςς  ΑΑρρεεννάάλλ  µµεε  ττιιςς  κκρρεεµµαασσττέέςς  γγέέφφυυρρεεςς  

κκααιι  µµππάάννιιοο  σσεε  θθεερρµµέέςς  ππηηγγέέςς,,  

  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ΠΠάάρρκκοο  ΜΜααννοουυέέλλ  ΑΑννττόόννιιοο,,  ββόόλλτταα  µµεε  ΚΚααττααµµααρράάνν  κκααιι  

κκοολλύύµµππιι  σσττιιςς  εεκκππλληηκκττιικκέέςς  ππααρρααλλίίεεςς  ττοουυ  ΕΕιιρρηηννιικκοούύ!!        

                                                                                     99  µµέέρρεεςς    



 
 

 
 

Οι Καλύτερες Στιγµές µας 
 
 

� ∆ύο διανυκτερεύσεις στην κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, στο Grand 

Hotel Curio Collection By Hilton 5*, το ξενοδοχείο-"κόσµηµα" στο πιο κεντρικό σηµείο της πόλης 

� Ξενάγηση στο Σαν Χοσέ, επίσκεψη στο Μουσείο Χρυσού µε τα εντυπωσιακά εκθέµατα, καθώς και στο 

πανέµορφο Εθνικό Θέατρο  

� Επίσκεψη στο ενεργό ηφαίστειο Πόας µε έναν από τους µεγαλύτερους κρατήρες του κόσµου, εντός 

του οποίου έχει σχηµατιστεί µία λίµνη 

� ∆ύο διανυκτερεύσεις στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο, τον "µικρό Αµαζόνιο της Κόστα Ρίκα" 

� Βόλτα µε βάρκα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Τορτουγκέρο µε την πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

και περπάτηµα µε ειδικό οδηγό-φυσιοδίφη 

� ∆ιανυκτέρευση στην περιοχή του µεγαλειώδους ηφαιστείου Αρενάλ µε το χαρακτηριστικό κωνικό 

σχήµα - ένα από τα φυσικά θαύµατα της χώρας 

� Μπάνιο στις ιαµατικές θερµές πηγές του Αρενάλ µέσα στην καταπράσινη βλάστηση, τα πολύχρωµα 

λουλούδια και τους ήχους των ρεµάτων και των καταρρακτών 

� Πεζοπορία στο ποικιλόµορφο τροπικό δάσος του Αρενάλ µε τις κρεµαστές γέφυρες 

� ∆ύο διανυκτερεύσεις στο εκπληκτικής οµορφιάς Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο στο ξενοδοχείο 

Parador Resort & Spa 5* 

� Περπάτηµα µε εξειδικευµένο οδηγό στα µονοπάτια της ζούγκλας  

� Βόλτα µε Καταµαράν και κολύµπι στα κρυστάλλινα, ζεστά νερά του Ειρηνικού ωκεανού 

� Ηµιδιατροφή στο Σαν Χοσέ, στο Αρενάλ και στο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 

� Πλήρης διατροφή στο lodge του Τορτουγκέρο 

� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 



 

1η µέρα: Αθήνα - Σαν Χοσέ 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε ενδιάµεσο σταθµό για την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν 
Χοσέ, µια από τις πιο κοσµοπολίτικες πόλεις της Λατινικής Αµερικής. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

 

2η µέρα: Σαν Χοσέ - Ηφαίστειο Πόας, Φυτεία Καφέ - Σαν Χοσέ, Ξενάγηση πόλης 
Πρωινή αναχώρηση για το κολοσσιαίο ενεργό ηφαίστειο Πόας (Poás), οι τελευταίες εκρήξεις του οποίου 
έγιναν τον Σεπτέµβριο του 2019. ∆ιαθέτει έναν από τους µεγαλύτερους κρατήρες του κόσµου (µε διάµετρο 
1,6 χιλιόµετρα και βάθος 320 µέτρα), εντός του οποίου έχει σχηµατιστεί µια καταπράσινη λίµνη, καθώς και  
έναν αρχαιότερο κρατήρα, στον οποίο επίσης υπάρχει µια λίµνη. Θα θαυµάσουµε τη θέα του ηφαιστείου 

και µετά τις απαραίτητες φωτογραφίες θα συνεχίσουµε για να επισκεφθούµε µια σύγχρονη φυτεία καφέ, 
όπου θα µάθουµε τα στάδια και τις µεθόδους καλλιέργειάς του από δενδρύλλιο µέχρι ώριµο φυτό, την 
συγκοµιδή του και το πώς επιδρούν διάφορες µεταβλητές, όπως το υψόµετρο, τα ηφαιστειακά εδάφη, η 
θερµοκρασία και το ίδιο το φυτό (Arabica), στην παραγωγή της εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Και βέβαια, θα 
έχουµε την ευκαιρία να δοκιµάσουµε διάφορους τύπους καφέ µέσα σε ένα γαλήνιο και φιλικό περιβάλλον. 
Επιστροφή στο Σαν Χοσέ και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούµε το 

πανέµορφο Εθνικό Θέατρο, ένα πολιτιστικό στολίδι της πρωτεύουσας, το Μουσείο Χρυσού, όπου θα 
θαυµάσουµε τα προκολοµβιανής εποχής εντυπωσιακά του εκθέµατα, την Κεντρική αγορά, όπου µπορείτε 
να περιηγηθείτε και να αγοράσετε τοπικά χειροτεχνήµατα, καθώς και τον Καθεδρικό ναό της πόλης. Θα 
δούµε επίσης διάφορα σηµαντικά κτίρια, όπως το Πανεπιστήµιο, τον παλιό Σιδηροδροµικό Σταθµό, το 
Κοινοβούλιο κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 

3η µέρα: Σαν Χοσέ - Μπραούλιο Καρίγιο - Εθνικό Πάρκο 
Τορτουγκέρο   
Πρωινή οδική αναχώρηση για Τορτουγκέρο, µέσω του τεράστιου 
Εθνικού Πάρκου Μπραούλιο Καρίγιο (Braulio Carrillo National Park). 
Απολαµβάνοντας µία διαδροµή µέσα από φυτείες µπανάνας και 
ανανά, θα φθάσουµε στην αποβάθρα και θα επιβιβαστούµε στο 
πλοιάριο στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο (Tortuguero National 
Park), που µέσω πλωτών ποταµών, λιµνών και καναλιών θα µας 

οδηγήσει σε περίπου µιάµιση ώρα στο lodge. Εδώ τα τουκάν, οι 
παπαγάλοι και οι σπάνιοι πράσινοι µακάο έχουν την τιµητική τους. 
Το Τορτουγκέρο αποτελεί το σηµαντικότερο καταφύγιο 
αναπαραγωγής της πράσινης χελώνας σε ολόκληρη την Καραϊβική 
- εξ άλλου το όνοµα Τορτούγκα/Tortuga σηµαίνει χελώνα. Γεύµα και 

απογευµατινή βόλτα στο χωριό Τορτουγκέρο. Επιστροφή στο 
lodge. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

4η µέρα: Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο  
Κατά τη διάρκεια της σηµερινής ηµέρας θα κάνουµε µια βόλτα µε 
βάρκα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Τορτουγκέρο. Πρόκειται 
µια από τις πιο ανέγγιχτες άγριες περιοχές της χώρας µε τη 
µεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Τα κανάλια περιβάλλονται από 
καταπράσινο τροπικό δάσος, στο οποίο ζουν κροκόδειλοι, 

αλιγάτορες, πίθηκοι και πολλά άλλα ζώα, καθώς και περισσότερα 
από 300 είδη πουλιών, οι δε παραλίες αποτελούν βιότοπο για επτά 
είδη θαλάσσιας χελώνας. 
∆εν είναι τυχαίο ότι το 
Τορτουγκέρο αποκαλείται 
και "µικρός Αµαζόνιος της 

Κόστα Ρίκα". Μετά το 
γεύµα, θα περπατήσουµε 
κατά µήκος των 
µονοπατιών του 
καταλύµατος µε ειδικό 

οδηγό-φυσιοδίφη και στη 
συνέχεια θα έχουµε χρόνο 
ελεύθερο για ξεκούραση. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
 



 
5η µέρα: Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο - Λα Φορτούνα - Αρενάλ 
Μέσω των καναλιών του  Τορτουγκέρο θα επιστρέψουµε σήµερα στην αποβάθρα και θα ξεκινήσουµε τη 
διαδροµή µας µέσα από φυτείες, φυτώρια και αγροκτήµατα για την πόλη Λα Φορτούνα (La Fortuna), που 
βρίσκεται στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ (Arenal). Το ύψους 1633 µέτρων µεγαλειώδες αυτό 
ηφαίστειο µε το χαρακτηριστικό κωνικό του σχήµα και τον διαµέτρου 140 µέτρων κρατήρα του, είναι ένα 
από τα φυσικά θαύµατα της χώρας. Η ηλικία του ηφαιστείου αυτού είναι µικρότερη από 7.000 χρόνια και 
για εκατοντάδες έτη ήταν ανενεργό, παρουσιάζοντας µόνο φουµαρολική δράση. Η πιο ενεργή περίοδός 

του άρχισε το 1968, 
όταν µια έκρηξη 
κατέστρεψε την µικρή 
πόλη Ταµπακόν. Από 
το 1968 µέχρι το 2010 
το Αρενάλ ήταν το πιο 

ενεργό ηφαίστειο της 
Κόστα Ρίκα. Μετά το 
2010 η ηφαιστειακή 
του δραστηριότητα 
µειώθηκε ξανά και 

σήµερα µπορεί κανείς 
να δει στην κορυφή 
του κώνου σύννεφα 
καπνού ή τέφρας, όχι 
όµως εκρήξεις λάβας. 
Άφιξη και 

τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Στο τέλος 
της ηµέρας θα 
απολαύσετε το 
µοναδικό φυσικό 
δίκτυο των ιαµατικών 

πηγών της περιοχής 
του Αρενάλ, µέσα στην καταπράσινη βλάστηση, τα πολύχρωµα τροπικά λουλούδια και τους ήχους των 
ρεµάτων και των καταρρακτών. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 



6η µέρα: Αρενάλ - Πεζοπορία στο Τροπικό δάσος µε τις κρεµαστές γέφυρες - Μανουέλ Αντόνιο 
Συνάντηση µε τον τοπικό έµπειρο 

φυσιοδίφη ξεναγό µας για µια πεζοπορία 

τριών χιλιοµέτρων σε ένα µονοπάτι που 

διασχίζει το υπέροχο ποικιλόµορφο 

τροπικό οικοσύστηµα και σε µια σειρά 

από  κρεµαστές γέφυρες µήκους 5 έως 

100 µέτρων. Η µοναδική αυτή εµπειρία θα 

µας δώσει την ευκαιρία να θαυµάσουµε 

την πανίδα και την χλωρίδα του δασικού 

θόλου, καθώς και την υπέροχη θέα στο 

επιβλητικό ηφαίστειο Αρενάλ από µια 

ξεχωριστή οπτική γωνία. Μετά την 

πεζοπορία µας, θα επιβιβαστούµε στο 

πούλµαν και θα αναχωρήσουµε για µια 

διαδροµή περίπου 5 ωρών µε προορισµό την ζεστή ακτή του Ειρηνικού ωκεανού και το Μανουέλ Αντόνιο, 

ένα µικρό πάρκο σε σχέση µε τα υπόλοιπα της χώρας, αλλά το πιο δηµοφιλές, µε τις υπέροχες παραλίες 

του ανάµεσα στους παράκτιους λόφους και την πλούσια τροπική βλάστηση. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

7η µέρα: Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, Επίσκεψη,  
Βόλτα µε Καταµαράν  
Πρωινή επίσκεψη στο πανέµορφο Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 
(Manuel Antonio National Park), ένα πραγµατικό κόσµηµα της 
φύσης. Υπάρχουν πολλά µονοπάτια για περπάτηµα και εµείς, 
συνοδευόµενοι από εξειδικευµένο οδηγό, θα απολαύσουµε έναν 
περίπατο µέσα στη ζούγκλα, αναζητώντας ζώα στο φυσικό τους 
περιβάλλον. Χρόνος ελεύθερος και ακολουθεί βόλτα µε 

Καταµαράν, απολαµβάνοντας την εκπληκτική φύση, την µοναδική 
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, τις νησίδες και τους βραχώδεις 
σχηµατισµούς. Έχετε πάντα έτοιµη την κάµερά σας! Στάση στην  
παραλία Bisaenz για κολύµπι µε αναπνευστήρα σε κρυστάλλινα, 
ζεστά νερά, αναζητώντας αστερίες, αγγελόψαρα και διάφορα άλλα 

είδη του υποθαλάσσιου κόσµου. Στο καταµαράν θα είναι διαθέσιµα 
ποτά και σνακ σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

8η µέρα: Μανουέλ Αντόνιο - Σαν Χοσέ - Πτήση για την Αθήνα 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο του Σαν 
Χοσέ, απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε στην πτήση επιστροφής για την 
Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 

9η µέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
 



 

Τιµή κατ' άτοµο 

 

∆ίκλινο 
3ο άτοµο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 

Αναχωρήσεις 

17/03, 24/03 
1.790€ 1.600€ 2.330€ 

Αναχώρηση  

27/04  
1.990€  1.790€  2.540€  

Αναχωρήσεις  

10/05, 07/06  
1.659€  1.469€  2.200€  

 

                                                                             Έως 12 άτοκες δόσεις 
Περιλαµβάνονται  

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 5*, 4* και lodges  

� Στο Σαν Χοσέ διαµονή στο Grand Hotel Curio Collection By Hilton 5*, 

το ξενοδοχείο-"κόσµηµα" στο πιο κεντρικό σηµείο της πόλης 

� Στο Μανουέλ Αντόνιο διαµονή στο ξενοδοχείο Parador Resort & Spa 5*  

� Ηµιδιατροφή στο Σαν Χοσέ, στο Αρενάλ και στο Εθνικό Πάρκο 

Μανουέλ Αντόνιο  

� Πλήρης διατροφή στο lodge του Τορτουγκέρο 

� Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδροµές, µεταφορές, όπως αναγράφονται 

στο πρόγραµµα 

� Είσοδοι στα πάρκα και στους επισκεπτόµενους χώρους, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραµµα 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών 

� Ασφάλεια covid-19 
 
 

∆εν Περιλαµβάνονται 

� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά: € 890  

� Φόρος εξόδου της Κόστα Ρίκα: περίπου $ 30/άτοµο (πληρώνεται επιτόπου στο αεροδρόµιο του Σαν Χοσέ) 

  

Σηµειώσεις: ••Απαραίτητο διαβατήριο µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµέρα εξόδου από την χώρα ••Η 

σειρά των εκδροµών και των επισκέψεων µπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο (λόγω απρόβλεπτων 

καιρικών συνθηκών κλπ.) για την καλύτερη έκβασή του ••Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

 

LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 07:00 - 09:05  

1η µέρα 
 LH  518 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΣΑΝ ΧΟΣΕ 13:30 - 19:00 

8η µέρα LH 519 ΣΑΝ ΧΟΣΕ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ      20:50 - 15:00+1 

 
 

ΠΠττήήσσεειιςς  

µµεε    

LLUUFFTTHHAANNSSAA 
9η µέρα LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:50 - 20:35 

 

 


