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PURA VIDA în COSTA RICA 

- 12 zile / 10 nopți, 08-19 martie 2022 

2.990 Euro (taxe de aeroport incluse) 
 
Un centru al aventurii după unii, un paradis natural pentru alții, Costa Rica se ridică cu siguranță la înălțimea 
traducerii sale, ’Coasta Bogată’. Și în timp ce călătoriți sub boltele luxuriante ale junglei, de-a lungul coastei 
aurii sau prin orașe relaxate, vă îmbogățiți cu experiențe memorabile. Pasionați de natură, ați putea deveni 
profesioniști în depistarea păsărilor din pădurile tropicale umede în Los Quetzales sau în recunoașterea 
îndepărtatului hohot de capucini cu față albă din Manuel Antonio, dar mai mult decât orice, este ritmul vieții, 
care vă atinge până la urmă. Agitația cotidiană este necunoscută aici, iar motto-ul neoficial este ‘pura vida’, 
adică viața pură... 
 
NOTĂ : PENTRU RESPECTAREA DISTANȚEI MINIME, CIRCUITUL VA FI DE MAXIMUM 16 PERSOANE. 
 
ITINERARIU: SAN JOSE  – PUERTO VIEJO – TORTUGUERO –  LA FORTUNA – LOS QUETZALES – MANUEL 
ANTONIO – SAN JOSE 
 
Ziua 1 (marți, 08 Martie 2022). BUCUREȘTI plecare , SAN JOSE sosire 
• Întâlnire la ora 04:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul Exact Tours și plecare spre Paris la 06:00 
cu AF 1089. Sosire în Paris la 08:25 și continuare spre San Jose la ora 13:40 cu AF 430. 
• Sosim în Aeroportul Juan Santa Maria din San Jose la 18:30, după care urmează mergem la hotel. 
• Cazare în San Jose la hotel de 4 stele ( Hilton Garden Inn sau similar) 
Mese: -  
Transport: avion, transfer privat  
 
Ziua 2 ( miercuri, 09 Martie 2022). SAN JOSE – PUERTO VIEJO DE TALAMANCA (217 KM) 
• După micul dejun părăsim forfota orașului San Jose (aici locuiește peste o treime din populația din Costa 
Rica) și mergem spre granița cu Panama, un drum de 4 ore ce trece prin munți plini de vegetație, spre Puerto 
Viejo de Talamaca. Odată ajunși în Limon, drumul merge de-a lungul coastei, trecând prin plantații de bananieri. 
Puerto Viejo de Talamanca este un orășel ce are ceva pentru toată lumea. Natura fabuloasă, activități pe toate 
gusturile-călărie, hiking-uri nocturne, pescuit, yoga, cursuri de dans sau de gătit- , dar cel mai cunoscut este 
pentru plajele frumoase. Nu trebuie să ratăm o baie în Marea Caraibelor! 
• Cazare în Puerto Viejo la hotel de 4 stele ( Le Cameleon Hotel sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel  
Transport: privat conform programului 
 
Ziua 3 ( joi, 10 Martie 2022 ). PARCUL NAȚIONAL CAHUITA   
• Astăzi vom vizita Parcul Național Cahuita, unul din cele mai uluitoare parcuri din Costa Rica. Inițial creat 
pentru conservarea recifului de corali si extins apoi, parcul are o suprafață de 1097 hectare de junglă de-a 
lungul mării. Vom vedea mamifere precum furnicarul american, leneși, coati,  paca pătată, ratoni și maimuțe, 
iar plajele sunt de vis. 
• Cazare în Puerto Viejo la hotel de 4 stele ( Le Cameleon Hotel sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel  
Transport: privat, conform program  
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Ziua 4 ( vineri, 11 Martie 2022 ). PUERTO VIEJO DE TALAMANCA – TORTUGUERO (207 KM) 
• După micul dejun facem transferul de la hotelul din Porto Viejo spre parcul național Tortuguero. Se merge 
terestru și pe mare, inclusiv o parte importantă pe canalele Tortuguero, iar peisajul este splendid. Parcul 
Național Tortuguero este situat într-o zonă izolată pe coasta nordică a Mării Caraibelor și pentru că accesul se 
face doar cu barca sau avionul, natura este pură și neatinsă. Considerat un Amazon al Americii Centrale, este 
un loc cu totul special, iar animalele și peisajele de aici diferă cu totul de restul țării. 
• Cazare în Tortuguero la hotel de 4 stele (Evergreen Lodge Lodge  sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel, prânz, cină 
Transport: privat, cu microbuz și barca conform programului  
 
Ziua 5 ( sâmbătă, 12 Martie 2022 ). TORTUGUERO, zi plină 
• Dimineața devreme vom face o plimbare pe cărările parcului cu un ghid specializat, după care până la ora 
prânzului vom avea timp liber. După prânzul de la cabană vom merge într-un tur pe canale pentru a observa 
diverse specii de păsări și animale cum ar fi maimuțe sau leneși, caimani și dacă avem noroc șopârla Jesus 
Christ (se numește așa, pentru că atunci când este pui poate merge pe apă). Parcul Național Tortuguero este 
una din zonele cu cea mai mare biodiversitate din Costa Rica. Pădurile tropicale au o bogată faună. Cu noroc 
vom vedea mai multe specii de broaște sălbatice, minuscule, foarte otrăvitoare, dar foarte arătoase, cum ar fi 
Broasca Blue Jeans (broasca otrăvită roz). Plajele sunt faimoase pentru că sunt habitat pentru șapte specii de 
broască țestoasă. 
• Cazare în Tortuguero la hotel de 4 stele (Evergreen Lodge Lodge  sau similar 
Mese: mic dejun la hotel, prânz, cină 
Transport: privat, cu barca și kaiak-ul, conform programului 
 
Ziua 6 ( duminică, 13 Martie 2022 ). TORTUGUERO – VULCANUL ARENAL (192 KM)  
• Dimineața mai târziu vom pleca cu barca la pontonul pricipal, după care vom merge la Guapiles, unde vom 
lua prânzul. Transferul pe apă până la La Pavona este spectaculos, cu imagini din paradis și avem ocazia să 
vedem caimani, broaște țestoase și șopârla ce umblă pe ape.  
• Mergem apoi spre Parcul Național Arenal, creat în jurul vulcanului Arenal (cel mai activ vulcan din Costa 
Rica) și a lacului Arenal, una din cele mai populare destinații, datorită atât peisajelor frumoase cât și a 
izvoarelor de ape  termale . Vulcanul este ‘pașnic’ și nu a erupt în ultimul timp, totuși se poate vedea de la 
distanță un nor de fum și cenusă ce iese din crater. Odată ajunși în La Fortuna vom vizita rezervația cascadei 
Rio Fortuna. Vom coborî pe o potecă până la baza cascadei de 7 de metri, unde vom fi răsplătiți cu o piscină 
naturală în care vom înota în timp ce ascultăm ciripitul păsărelelor. Vuietul cascadei și farmecul pădurii adaugă 
stării de bine și de pace .  
• Ne transferăm la hotel și restul zilei ne vom odihni sau vom explora băile termale din zonă.  
• Cazare în La Fortuna la hotel de 4 stele (Los Lagos Spa and Resort sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel , prânz 
Transport: privat, cu barca și microbuz, conform programului  
 
Ziua 7 ( luni, 14 Martie 2022 ). VULCANUL ARENAL – RIO CELESTE 
• Astăzi vizităm un alt parc național, Volcan Tenorio, situat la aproximativ 70 de km de La Fortuna. Având o 
suprafață de 184 km pătrați, aici găsim o pădure tropicală cu o faună bogată. În centru, deasupra pădurii se 
arată uneori vulcanul Tenorio ce are trei vârfuri, fiecare cu câte un crater, Montezuma, Tenorio I (cel mai 
înalt) și Tenorio II. Vom merge prin pădurea tropicală aproximativ 7 km către cascadă și pe lângă ‘ Los 
Tenideros ’, unde vom vedea: 

• Rio Celeste, despre care, conform legendei, se spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, 
după ce a terminat de pictat cerul, și-a spălat pensulele. Albastrul incredibil al râului , ca și cascadele și 
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lagunele sale, sunt unul din cele mai spectaculoase fenomene din Costa Rica, de aceea localnicii denumesc 
parcul național Rio Celeste. Înotul este interzis, pentru că efectul mineralelor asupra organismului nu este 
cunoscut, dar spectacolul naturii pe care îl vedeți va fi de neuitat.  

• Borbolones, bazine de apă ce bolborosesc, datorită activității vulcanice. 
Cazare în La Fortuna la hotel de 4 stele (Los Lagos Spa and Resort sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel. 
Transport: privat, conform programului  
 
Ziua 8 ( marți, 15 Martie 2022 ). ARENAL LA FORTUNA  
• Astăzi mergem în parcul național pentru o altă experiență în mijlocul naturii. Vom merge împreună cu 
ghidul în pădurea tropicală să traversăm podurile suspendate. Descoperim un paradis natural cu cărări și 6 
poduri suspendate în parcul Mistico. Mergem pe deasupra pădurii, printre crengi, survolând zona ca uliu și 
fiind în mijlocul naturii, vedem  flora și fauna și mai de aproape. 
• După amiaza ne vom relaxa în băile termale de la Tabacon Resort, înconjurați fiind de grădini bogate și 
cascade de apă. 
• Cina la Tabacon Resort, după care ne vom întoarce la hotel 
• Cazare în La Fortuna la hotel de 4 stele (Los Lagos Spa and Resort sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel, cină 
Transport: privat, conform programului  
 
Ziua 9 ( miercuri, 16 Martie 2022 ).  ARENAL – SAN GERARDO DE DOTA –MANUEL ANTONIO  
• Plecăm de la La Fortuna spre San Gerardo de Dota, unde se află parcul național Los Quetzales.  

• Parcul național Los Quetzales, cunoscut mai demult ca rezervația Los Santos a fost reorganizat 
oficial din 2005, fiind mai puțin turistic și unul din cele mai bune locuri din țară pentru observarea faunei 
locale. Situat de-a lungul muntelui Talamanca la o altitudine de 6-900 m, parcul face parte din sistemul 
faimos de păduri tropicale umede din Costa Rica. De altfel, în Costa Rica cercetătorii au identificat 3 tipuri de 
păduri tropicale și 14 zone distincte ecologice, fiecare cu trăsături caracteristice. Numele parcului vine de la 
cel mai cunoscut locuitor al său, Quetzal, pasărea cea mai faimoasă și frumoasă din Costa Rica. Cu un penaj 
distinctiv de verde si roșu, pasărea adună aici ornitologi din toată lumea. Cu noroc vom putea vedea și alte 
specii, de la pasărea colibri la trogon cu cap roș, specii de canari și până la leneși sau antilope... 
• În partea a doua a zilei suntem transferați la Manuel Antonio, drum ce durează aproximativ 3 ore 
•Cazare în Manuel Antonio la hotel de 4 stele (Hotel San Bada sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, conform programului  
  
Ziua 10 ( joi, 17 Martie 2022 ). MANUEL ANTONIO   
• După micul dejun, dimineața vom vizita: 

• Parcul național Manuel Antonio, înființat în 1972, conservă pentru generațiile viitoare una din cele 
mai frumoase și bogate biodiversități din lume. Deși este cel mai mic parc național ca suprafață, frumusețea 
și diversitatea celor 683 de ha îl fac de neegalat. 
Manuel Antonio este o combinație de pădure tropicală., plaje și recife de corali. Plajele sunt paradisiace, cele 
mai frumoase din țară (pentru o bună întreținere de altfel este strict interzis să vii aici cu recipiente de plastic 
sau cu mâncare) și se închid la ora 15. Se pot observa cu ușurință leneși, iguane. Aici sunt trei din cele patru 
tipuri de maimuțe ce există în Costa Rica, alături e Pacificul și cu puțin noroc se poate vedea de pe plaja 
publică sau chiar de la hotel un apus de soare de vis.  
• Cazare în Manuel Antonio la hotel de 4 stele (Hotel San Bada sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, conform programului  
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Ziua 11 ( vineri, 18 Martie 2022 ) MANUEL ANTONIO– SAN JOSE (167 km) 
• După micul dejun , plecăm spre San Jose. Cu un climat plăcut și oameni prietenoși, San Jose îmbină 
tradiționalul cu modernul, fiind pe de o parte un oraș central american tipic, dar în același timp și un centru 
urban cosmopolit. Vom admira clădirile reprezentative ale orașului, cum ar fi Teatrul Național, Universitatea 
și Curtea Supremă. 
• Vom merge apoi la piața centrală și vom avea timp liber pentru plimbare și ultimele cumpărături, după 
care vom face transferul la aeroport 
• Transfer la ora 14:15 pentru zborul KL 719, cu plecare către Amsterdam la 16:15.  
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, conform programului 
 
 
Ziua 12 ( sâmbătă, 19 Martie 2022 ). BUCUREȘTI  
• Sosim la Amsterdam la 11:05. Ne îmbarcăm către București la 20:45 cu KL 1379, iar la 00:30 (20/03/2022) 
aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București. 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

 8-19 martie 2022 2.990 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru minimum 12 persoane; pentru 10 
persoane va exista un supliment de 100 €/persoană. 
**Suplimentul de cameră single este de 650 €/persoană. 
 
GRUPUL SE REALIZEAZĂ DE LA 10 PERSOANE ȘI VA FI DE MAXIM 16 PERSOANE. 
 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• Însoțitor român vorbitor de limba spaniolă, bun cunoscător al itinerariului, pasionat de natură și de tradițiilor 
locale; 
• Transport cu avionul pe ruta internațională București – San Jose – București; 
• Taxele de aeroport;  
• 10 nopți cazare la hoteluri de 4 stele, cu mic dejunuri incluse; 
• 3 dejunuri (zilele 4, 5, 6) și 3 cine (zilele 4, 5, 8); 
• Transport cu minibus, adaptat la numărul de participanți, conform programului; 
• Intrările la toate obiectivele turistice conform programului; 
• Ghid local pe tot parcursul programului; 
• Vizitarea parcurilor naționale Cahuita, Tortuguero, Arenal, Volcan Tenorio, Los Quetzales, Manuel Antonio; 
• Plimbare cu barca sau kayak-ul pe canale în Tortuguero; 
 • Vizita podurilor suspendate; 
• Vizita Rio Celeste; 
•Tur panoramic al orașului San Jose; 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
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x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi, restaurant, etc. (50 €/persoană, suma se va înmâna 
conducătorului de grup); 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 20% din contravaloarea programului, iar diferența se 
va achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Costa Rica aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării; pentru 
deținătorii de pașapoarte provizorii este necesară obținerea de viză turistică. 
 
OBSERVAȚII: 
• Grupul este de maxim 18 persoane; 
• Grupul va avea însoțitor vorbitor de spaniolă, pe tot parcursul programului; 
• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul 
programului; 
• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul Costa Rica de resort; 
distribuția camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 
sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  
• Exact Tours depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta 
camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători 
decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 
• În ciuda diversității de legume folosite de bucătăria din Costa Rica, există o gamă foarte limitată de produse 
100% vegetariene sau vegane (post). Vă rugăm să țineți cont că nu putem garanta meniuri vegetariene sau 
vegane, decât în limita disponibilității la hotelurile și restaurantele partenere; 
• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 
• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 
parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 
însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 
• Taxele de aeroport sau orarul de zbor pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii 
acestui lucru, independent de voința agenției noastre. 
• Exact Travel este marcă a agenției Exact Tours 


