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κοστα ρικα
Ηφαίστεια και Καταρράκτες

Η Κόστα Ρίκα είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής που βρέχεται από 
τον Ειρηνικό Ωκεανό από τα δυτικά και την Καραϊβική Θάλασσα 
από τα ανατολικά. Αποτελεί ένα μείγμα τροπικού δάσους, ατελεί-
ωτων ακτών και μαγευτικών οροσειρών, που κρύβονται μέσα στα 
σύννεφα. Τα εθνικά της πάρκα και τα δάση της είναι παγκοσμίως 
γνωστά για την ομορφιά τους και τη βιοποικιλότητά τους. Από τα πιο 
γνωστά είναι το δάσος του Monteverde και το πάρκο Corcovado στη 
χερσόνησο Osa, το Bosque Buboso, ένα πάρκο που έγινε γνωστό 
σε όλο τον κόσμο για το χρυσό βάτραχο, είδος υπό εξαφάνιση, 
και το πάρκο Manuel Antonio, με τους παπαγάλους macaw και 
τις θαλάσσιες χελώνες, το Braulio Carrillo και το Cahuita. Από τα 
πιο γνωστά ηφαίστεια της χώρας είναι το Arenal, το οποίο είναι 
ενεργό, γεγονός που δεν φαίνεται να τρομάζει τους ταξιδιώτες, 
αφού το επισκέπτονται κατά χιλιάδες. Η χώρα φημίζεται και για τις 
πανέμορφες παραλίες της με άσπρη άμμο και γαλαζοπράσινα νερά. 
Αναρίθμητα πάρκα, πράσινη ανάπτυξη, οικοτουριστικές μονάδες… 

Bienvenidos a Costa Rica!

h «eλβετiα» τησ λατινικησ αμερικησ
με το υψηλο μορφωτικο επιπεδο 

Θεωρείται το καλύτερο μέρος για να ζει κάποιος, καθώς οι κάτοι-
κοί της, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, είναι οι πιο ευτυχισμένοι 
άνθρωποι στον πλανήτη. Ανεξάρτητα από το πόσο αληθής είναι η 
προηγούμενη πρόταση, το σίγουρο είναι ότι οι ticos (όπως αποκα-
λούνται οι ντόπιοι) ζουν σε μία από τις πιο πράσινες περιοχές της 
υφηλίου, με τεράστια βιοποικιλότητα, γεγονός που τους έδωσε τη 
δυνατότητα να επενδύσουν τα τελευταία χρόνια στον οικοτουρισμό 
και στην ανάπτυξη του adventure tourism. Μια όαση ηρεμίας 
ανάμεσα στους «ανήσυχους» γείτονές της, αποτελεί παράδειγμα 
οικολογικού τουρισμού. Με τεράστια ακτογραμμή στην ανατολική 
πλευρά στην Καραϊβική και στη δυτική στον Ειρηνικό ωκεανό, 
συγκαταλέγεται στα καλύτερα μέρη για να επισκεφτεί κανείς στους 
Τροπικούς προορισμούς, καθώς, εκτός από τα δάση και τα εθνικά 
πάρκα, προσφέρει επίσης ευκαιρίες για σερφ, θαλάσσια καγιάκ, 
καταδύσεις, snorkeling, εξορμήσεις με καταμαράν, κ.ά. Η επίσημη 
γλώσσα είναι τα ισπανικά, όμως όλοι σχεδόν μιλούν καλά αγγλικά. 
Οι Κοσταρικανοί ονομάζονται χαϊδευτικά «Ticos» και είναι ένας 
πολύ φιλόξενος λαός. Δεν έχουν στρατό –καταργήθηκε το 1948 
με συνταγματική απόφαση– και το επίπεδο αλφαβητισμού τους 
είναι υψηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ – δύο στοιχεία που κάνουν την 
Κόστα Ρίκα το κράτος με τη μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα 
στη Λατινική Αμερική.

ενδεικτικεσ πτησεισ

• Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές.

aποσκευeσ 
• Ο κάθε επιβάτης πρέπει να έχει την δική του αποσκευή, η 
οποία να μην ξεπερνάει τα 23 κιλά. 

• Δεν μοιράζεται το βάρος των αποσκευών ανά ζευγάρι 
ή οικογένεια. Επίσης, δικαιούστε σε όλες τις πτήσεις μία 
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Επιτρέπεται να πάρετε μαζί σας μικρό ταξιδιωτικό φαρμακείο 
με βασικά φάρμακα.

• Φορητούς φορτιστές (Power banks), laptops, ηλεκτρονικά 
αντικείμενα και μπαταρίες θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας στην 
χειραποσκευή και όχι στη βαλίτσα. Εάν κάποιος ταξιδιώτης 
έχει μαζί του power bank, θα πρέπει να είναι μικρότερος 
από 15000mAh. Power Bank που δεν αναγράφουν στην 
επιφάνειά τους στοιχεία, όπως μάρκα, χωρητικότητα κλπ. 
(κατάσχονται στους ελέγχους αεροδρομίων). 

• Στις χειραποσκευές απαγορεύονται υγρά αντικείμενα άνω 
των 100 ml & αιχμηρά αντικείμενα όπως ψαλίδι, νυχοκόπτης 
κλπ.

• Συνίσταται να έχετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα, τα 
μετρητά & τα τιμαλφή αντικείμενα σε ασφαλές μέρος στη 
χειραποσκευή σας.

lufthansa απo και προς την aθhνα

ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ      | LΗ 1285 07.00-09.05

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΣΑΝ ΧΟΣΕ | LΗ 518   13.30-19.00

ΣΑΝ ΧΟΣΕ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | LΗ 519   20.50-15.00

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ     | LΗ 1284 16.50-20.35



χρησιμεσ + απαραιτητεσ πληροφοριεσ

απο σταθερο τηλεφωνο
Διεθνές πρόθεμα | 00
Κωδικός της Ελλάδος | 30
Κωδικός πόλεως | π.χ. Αθήνα 210
Αριθμός Συνδρομητή | ……………………….

π.χ. 0030210... σε σταθερό τηλέφωνο ή  
       003069... σε κινητό τηλέφωνο

απο κινητο τηλεφωνο
Διεθνές πρόθεμα αντί για 00 | +
Κωδικός της Ελλάδος | 30
Κωδικός πόλεως | π.χ. Αθήνα 210
Αριθμός Συνδρομητή | ……………………….

π.χ. +30210... σε σταθερό τηλέφωνο ή  
       +3069... σε κινητό τηλέφωνο

01 ρουχισμοσ
Ετοιμάστε σωστά τη βαλίτσα σας! Η ενδυμασία σας θα πρέπει να είναι άνετη, βολική και πρακτική. 
Μην παραλείψετε: άνετα παπούτσια περιπάτου, αντιανεμικό μπουφάν ή κάτι μακρυμάνικο για 
το κρύο εντός των πούλμαν και των αεροπλάνων όπως και κάτι πιο ζεστό για το βράδυ. Έχετε 
πάντοτε μαζί σας ένα λεπτό αδιάβροχο μπουφάν ή φούτερ/fleece, καθώς ο κλιματισμός σε 
αεροπλάνα, πούλμαν και κλειστούς χώρους είναι συνήθως δυνατός. Επίσης λόγω τροπικού 
κλίματος να έχετε καλοκαιρινά ρούχα μαζί σας και να είστε πάντα εφοδιασμένοι με αδιάβροχο, 
μαγιό, ομπρέλα, και αδιάβροχα παπούτσια. 

02 ηλεκτρικο ρευμα - πριζεσ 
Τάση Ρεύματος: 120V, 60Hz 
Τύπος πρίζας (Χρειάζεστε μετατροπέα/αντάπτορα) 

03 νομισμα-συναλλαγμα 
Το εθνικό νόμισμα της Κόστα Ρίκα, είναι είναι το Κολόν (CRC))
Ισοτιμία με το Ευρώ: 1 € = 737 Κολόν 1 CRC =0,0014 € ~ 1.000 Κολόν = 1,36 Ευρώ 
Μπορείτε να έχετε μαζί σας δολάρια Αμερικής για να όλες σας τις πληρωμές, μιας και είναι 
αποδεκτά σχεδόν παντού. Ενδείκνυται να έχετε μαζί σας Δολάρια καινούργια, ατσαλάκωτα και κατά 
προτίμηση μικρής αξίας (1, 2, 5 , 10 , 20 , 50 $). Τα τσαλακωμένα και κομμένα χαρτονομίσματα 
δεν τα δέχονται εύκολα. Υπάρχουν μηχανές συναλλάγματος ΑΤΜ. Οι πιστωτικές κάρτες γίνονται 
δεκτές. Καλό θα είναι, να έχετε ενημερώσει την τράπεζά σας ότι θα κάνετε συναλλαγές με την 
πιστωτική σας κάρτα στο εξωτερικό. Επίσης, οι χρεωστικές κάρτες χρησιμοποιούνται ως Visa 
ή Master, εφόσον υπάρχει ποσό στον λογαριασμό σας αντίστοιχο με τις αγορές που θέλετε 
να κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, ρωτήστε πάλι την τράπεζά σας για τη δυνατότητα χρήσης των 
πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών στην περιοχή! Το κόστος ζωής είναι χαμηλό, το κόστος 
διατροφής επίσης, όμως να είστε προσεκτικοί, γιατί στα τουριστικά μέρη οι τιμές είναι πάντα 
υψηλότερες.

04 επικοινωνια με την ελλαδα

Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ελλάδα
Στα κινητά τηλέφωνα το + πριν από τον κωδικό κλήσης της Ελλάδας (30), ανεξάρτητα από τη 
χώρα από την οποία καλείτε, προστίθεται συνήθως με παρατεταμένη χρήση του μηδενός (0)
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση 
του κινητού σας στο εξωτερικό. Και φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Wi-Fi 
από τους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων, εστιατορίων κλπ. και εφαρμογές, όπως 
Messenger, Viber, WhatsApp. Η κλήση από Ελλάδα για Κόστα Ρίκα είναι 00 506 + κωδικός 
πόλης + Αριθμός τηλεφώνου συνδρομητή ή 00 506 8 (για τοπικό κινητό τηλέφωνο)

05 η σημαια τησ κοστα ρικα 



01 Ελλάδα • Κόστα Ρίκα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Άφιξη και 
παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη ο οποίος θα σας μεταφέρει με ιδιωτικό όχημα στο 
ξενοδοχείο της πόλης δίνοντάς σας τις πρώτες χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμά σας 
και τον προορισμό. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και διανυκτέρευση.

Διατροφή Γεύματα στις πτήσεις

02 Σαν Χοσέ • εκδρομή στο ηφαίστειο Πόας & πάρκο Λα Παζ
Νωρίς το πρωί ετοιμαστείτε για να εξερευνήσετε το Εθνικό Πάρκο του Πόας, ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά ηφαίστεια της Κόστα Ρίκα. Πρόκειται για ένα ενεργό ηφαίστειο ύψους 2.708 
μέτρων, κωνικού σχήματος, με διάμετρο κρατήρα περισσότερο από 1.600 μέτρα και βάθος 
320 μέτρα. Αφού περπατήσετε το μονοπάτι του πάρκου θα θαυμάσετε την χαρακτηριστική 
εικόνα της λίμνης στον κρατήρα του. Στη συνέχεια αναχωρείτε για το θεματικό πάρκο των 
καταρρακτών Λα Παζ. Εδώ θα εξερευνήσετε μονοπάτια πεζοπορίας που περιβάλλονται από 
το πλούσιο τροπικό δάσος της περιοχής. Ποτάμια, καταρράκτες, άγρια πτηνά, πεταλούδες και 
συμπαθητικά πιθηκάκια συνθέτουν το τοπίο. Μετά την περιήγηση θα απολαύσετε ένα πλούσιο 
γεύμα που περιλαμβάνει επιλογές παραδοσιακών πιάτων από την Κόστα Ρίκα. Το απόγευμα 
επιστροφή στην πρωτεύουσα, όπου θα έχετε χρόνο να περιηγηθείτε στο κέντρο της παλιάς πόλης.

Διατροφή Πρωινό, Μεσημεριανό

03 Σαν Χοσέ • Τορτουγκέρο
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας με προορισμό το Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο, 
στην βόρεια ακτή της Καραϊβικής θάλασσας. Το όνομα του πάρκου σημαίνει καταφύγιο χε-
λωνών και ιδρύθηκε για την προστασία της πράσινης χελώνας της Καραϊβικής. Το πρόγευμα 
περιλαμβάνεται καθοδόν. Άφιξη, μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής που περνάει από φυτείες 
καφέ, στην προβλήτα όπου θα επιβιβαστείτε σε βάρκα με την οποία θα φτάσετε εν πλω στο 
κατάλυμα σας. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και μεσημεριανό γεύμα. Το απόγευμα θα απολαύσετε 
την πρώτη σας περιπέτεια στην περιοχή αφού μέσω μια μοναδικής περιήγησης με βάρκα θα 
ανακαλύψετε ένα μοναδικό δίκτυο των καναλιών, λιμνοθαλασσών και των πυκνών τροπικών 
δασών της ζούγκλας. Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει άφθονη άγρια ζωή αφού εκεί κατοικούν 
57 ειδών αμφιβίων, 111 ειδών ερπετών και 60 είδη θηλαστικών. Επιστροφή στο κατάλυμα 
σας για δείπνο και διανυκτέρευση.

Διατροφή Πρωινό, Μεσημεριανό, Δείπνο

04 Τορτουγκέρο
Πρωινό ξύπνημα και συνέχεια στην εξερεύνηση του Εθνικού Πάρκου του Τορτουγκέρο με 
μια πρωινή βαρκάδα στο σύστημα των φυσικών και των τεχνητών καναλιών του. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για πρόγευμα και ξεκούραση. Το απόγευμα, μετά το μεσημεριανό σας γεύμα, 
θα επισκεφθείτε το χωριό του Τορτουγκέρο που βρίσκεται σε μια στενή λωρίδα γης μεταξύ 
της παραλίας και ενός καναλιού, το οποίο περιλαμβάνει ένα μικρό οικισμό με περίπου 500 
κατοίκους. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από πρώτο χέρι τον τρόπο ζωής των ντόπιων και 
να απολαύσετε την μοναδικότητα της περιοχής, ένα από τα ομορφότερα τροπικά δάση της 
Κεντρικής Αμερικής.

Διατροφή Πρωινό, Μεσημεριανό, Δείπνο

05 Τορτουγκέρο • Αρενάλ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον επόμενο σας προορισμό. Άφιξη στην απο-
βάθρα και μεταφορά σε εστιατόριο στο Guápiles για το μεσημεριανό σας γεύμα. Στην συνέχεια 
θα μεταφερθείτε οδικώς στην περιοχή Λα Φορτούνα, στους πρόποδες του εμβληματικού 
ηφαιστείου Αρενάλ, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες της περιοχής εξαιρετικές δραστη-
ριότητες, καθώς και μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Ελεύθερο απόγευμα στο κατάλυμα 
σας για να χαρείτε τις ανέσεις που σας προσφέρει και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας για την 
αυριανή μέρα. Διανυκτέρευση.

Διατροφή Πρωινό, Μεσημεριανό

απο την καραιβικη μεχρι 
τον ειρηνικο ωκεανο
Πρόγραμμα Κόστα Ρίκας

Σαν Χοσέ • Τορτουγκέρο • Αρενάλ • Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο 12 ημέρες / 10 νύχτες



06 Αρενάλ, καταρράκτης Λα Φορτούνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθείτε τον καταρράκτη του ποταμού Λα 
Φορτούνα, έναν μαγευτικό καταρράκτη πάνω από 70 μέτρα ύψος. Μια διαδρομή κατάβασης 500 
μέτρων που οδηγεί σε μια «φυσική πισίνα» όπου αν θέλετε μπορείτε να κολυμπήσετε στα γλυκά νερά 
του ποταμού. Η εξόρμηση ξεκινάει με την επίσκεψη σε έναν εξωτερικό κήπο σε σχήμα πεταλούδας. 
Κατά μήκος του μονοπατιού θα δείτε φυτά, δέντρα και ζώα που κατοικούν στην περιοχή. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε να αναζωογονηθείτε στις ιαματικές πηγές της περιοχές ή να απολαύσετε την πιο 
γλυκιά εμπειρία του τροπικού δάσους, ανακαλύπτοντας τα αρχαία μυστικά της σοκολάτας. Μάθετε 
τα πάντα γύρω από την ανακάλυψη της αγαπημένης λιχουδιάς μικρών και μεγάλων. Οι αρχαίοι λαοί 
της περιοχής θεωρούσαν την σοκολάτα δώρο των Θεών, γι’ αυτό και το κακάο χρησιμοποιήθηκε ως 
τελετουργικό ποτό, αλλά και ως τρόπος πληρωμής λόγω της μεγάλης του αξίας σε πολλές περιοχές 
της Κεντρικής Αμερικής.

Διατροφή Πρωινό

07 Αρενάλ, πεζοπορία στο ηφαίστειο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και οδική αναχώρηση με προορισμό μας το ηφαίστειο Αρενάλ, ένα από τα 
πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Απολαύστε μία υπέροχη πεζοπορία κατά μήκους της βάσης του 
ηφαιστείου στο πάρκο «Arenal 1968». Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο τοπικός μας ξεναγός θα 
σας εξηγήσει τα πάντα σχετικά με το ηφαίστειο, την ιστορία της δραστηριότητας του, ενώ θα σας δείξει 
και τα αποτυπώματα των ηφαιστειακών εκρήξεων του παρελθόντος στην γύρω περιοχή. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο σας.

Διατροφή Πρωινό

08 Αρενάλ • Μοντεβέρδε, Πάρκο Selvatura
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον επόμενο σας προορισμό, το μοναδικό δάσος των 
νεφών στο Μοντεβέρδε. Το πάρκο αποτελεί μία απερίγραπτη δασική έκταση μοναδικής βιοποικι-
λότητας, με ψηλά δέντρα γεμάτα ορχιδέες, φτέρες και βρύα. Εδώ φιλοξενούνται εκατοντάδες είδη 
άγριας ζωής, από αιλουροειδή μέχρι ερπετά, αμφίβια και σπάνια είδη πουλιών. Άφιξη στην περιοχή 
και επίσκεψη του θεματικού πάρκου περιπέτειας Selvatura. Εδώ θα ζήσετε την απόλυτη περιπέ-
τεια, θα αναζητήσετε και θα μάθετε τα μυστικά των τροπικών δασών. Περπατήστε το εντυπωσιακό 
μονοπάτι με τις κρεμαστές γέφυρες, για να δείτε από ψηλά την πράσινη ομορφιά που προσφέρει 
το πάρκο. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε zipline μέσα από 13 εναέριες διαδρομές με τη 
βοήθεια των έμπειρων βοηθών του πάρκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας και χρόνος ελεύθερος 
να περπατήσετε το χωριό της Σάντα Έλενα.

Διατροφή Πρωινό

09 Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και οδική μεταφορά για την διασημότερη παραλία της Κόστα Ρίκα, το Μανουέλ 
Αντόνιο, που βρίσκεται στην ακτή του Κεντρικού Ειρηνικού ωκεανού. Στη διαδρομή θα σταματήσετε 
στην γέφυρα του ποταμού Ταρκόλες για να δούμε από ψηλά έναν από τους μεγαλύτερους πλη-
θυσμούς αμερικανικού κροκόδειλου, το μήκος του οποίου μπορεί να φτάσει τα 5 μέτρα. Άφιξη το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο σας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο Μανουέλ Αντόνιο και στον 
ελεύθερο σας χρόνο, σας προτείνουμε να κάνετε μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: περιπέτεια 
με Zip Line, κρουαζιέρα με καταμαράν, ιππασία με άλογα, κατάβαση ποταμού, υποθαλάσσια παρα-
τήρηση και καταδύσεις, βόλτα με καγιάκ. Το βράδυ μην παραλείψετε να γευτείτε τοπικές λιχουδιές 
σε εστιατόρια του Κέπος ή της παραλίας Εσπαντίγιας.

Διατροφή Πρωινό

10 Μανουέλ Αντόνιο
Ελεύθερη μέρα στην περιοχή του Μανουέλ Αντόνιο ανάμεσα σε καταγάλανες παραλίες με λευκή άμμο 
και σε μια ονειρική και περιπετειώδη ζούγκλα. Μπορείτε να χαλαρώσετε σε μια από τις παραλίες ή 
να επισκεφθείτε τα πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, τα υπαίθρια μπαρ ή τα εστιατόρια της περιοχής. 
Σας προτείνουμε για επισκεφθείτε το Εθνικό πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, διάσημο για την μεγάλη βιο-
ποικιλότητά του. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης με τοπικό ξεναγό θα ανακαλύψετε τα μυστικά της 
ζούγκλας και θα μάθετε την ιστορία του πάρκου. Ένα από τα κύρια αξιοθέατα αποτελούν οι πίθηκοι, 
καθώς εδώ μπορείτε να βρείτε τα 3 από τα 4 είδη που ζουν στην Κόστα Ρίκα. Στη μέση της διαδρομής 
θα κάνουμε στάση στη διάσημη «τρίτη» παραλία, όπου θα έχετε χρόνο να ξεκουραστείτε και να κολυ-
μπήσετε στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Εκτός από τους πιθήκους, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 
αδύποδες, πουλιά, ερπετά, πεταλούδες, διάφορα είδη από ορχιδέες και τροπικά δέντρα. Μην ξεχάσετε 
να πάρετε μαζί σας αντιηλιακό, κάμερα, γυαλιά ηλίου, άνετα παπούτσια, αλλαξιά ρούχων μαζί με μαγιό 
και πετσέτα, αν επιλέξετε να βουτήξετε στην θάλασσα.

Διατροφή Πρωινό

11 Μανουέλ Αντόνιο • Σαν Χοσέ, Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο κατάλυμα σας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ για να επιβιβαστεί-
τε στην πτήσηεπιστροφής πίσω στην Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

Διατροφή Πρωινό, γεύματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων

12 Επιστροφή στην Ελλάδα
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα γεμάτοι νέες εμπειρίες και μαγευτικές εικόνες.

Τελική τιμή ανά άτομο σε δίκλινο  2.650 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε τρίκλινο   2.490 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε μονόκλινο   3.350 €

Παιδική τιμή (2-11 ετών)               1.890 €

| Περίοδος ταξιδιού 
| 11/ΙΑΝ - 10/ΔΕΚ 

Σαν Χοσέ • Τορτουγκέρο • Αρενάλ • Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο Σαν Χοσέ • Τορτουγκέρο • Αρενάλ • Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο

12 ημέρες / 10 νύχτες



01 Ελλάδα • Κόστα Ρίκα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σαν Χοσέ, την 
πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα. Άφιξη και παραλαβή από τον 
τοπικό μας συνεργάτη ο οποίος θα σας μεταφέρει με ιδιωτικό 
όχημα στο ξενοδοχείο της πόλης δίνοντάς σας τις πρώτες 
χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμά σας και τον προορισμό. 
Τακτοποίηση στο δωμάτιο και διανυκτέρευση.

Διατροφή Γεύματα στις πτήσεις

02 Σαν Χοσέ • Αρενάλ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και οδική μεταφορά για τον επόμενο 
σας προορισμό, την περιοχή Λα Φορτούνα στους πρόποδες 
του εμβληματικού ηφαιστείου Αρενάλ, το οποίο προσφέρει 
στους επισκέπτες της περιοχής μοναδικές δραστηριότητες, 
καθώς και υπέροχες εικόνες φυσικής ομορφιάς. Ελεύθερο 
απόγευμα στο κατάλυμα σας για να χαρείτε τις ανέσεις που 
σας προσφέρει και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας για την 
αυριανή μέρα. Διανυκτέρευση.

Διατροφή Πρωινό

03 Αρενάλ, καταρράκτης Λα Φορτούνα

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθείτε 
τον καταρράκτη του ποταμού Λα Φορτούνα, έναν μαγευτικό 
καταρράκτη πάνω από 70 μέτρα ύψος. Μια διαδρομή κατάβασης 
500 μέτρων που οδηγεί σε μια «φυσική πισίνα» όπου αν θέλετε 
μπορείτε να κολυμπήσετε στα γλυκά νερά του ποταμού. Η 
εξόρμηση ξεκινάει με την επίσκεψη σε έναν εξωτερικό κήπο σε 
σχήμα πεταλούδας. Κατά μήκος του μονοπατιού θα δείτε φυτά, 
δέντρα και ζώα που κατοικούν στην περιοχή. Το απόγευμα 
σας προτείνουμε να αναζωογονηθείτε στις ιαματικές πηγές 
της περιοχές ή να απολαύσετε την πιο γλυκιά εμπειρία του 
τροπικού δάσους, ανακαλύπτοντας τα αρχαία μυστικά της 
σοκολάτας. Μάθετε τα πάντα γύρω από την ανακάλυψη της 
αγαπημένης λιχουδιάς μικρών και μεγάλων. Οι αρχαίοι λαοί 
της περιοχής θεωρούσαν την σοκολάτα δώρο των Θεών, γι’ 
αυτό και το κακάο χρησιμοποιήθηκε ως τελετουργικό ποτό, 
αλλά και ως τρόπος πληρωμής λόγω της μεγάλης του αξίας 
σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Αμερικής.

Διατροφή Πρωινό

04 Αρενάλ, πεζοπορία στο ηφαίστειο

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και οδική αναχώρηση με προορισμό 
μας το ηφαίστειο Αρενάλ, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια 
στον κόσμο. Απολαύστε μία υπέροχη πεζοπορία κατά μήκους 
της βάσης του ηφαιστείου στο πάρκο «Arenal 1968». Κατά 
τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο τοπικός μας ξεναγός θα σας 
εξηγήσει τα πάντα σχετικά με το ηφαίστειο, την ιστορία της 
δραστηριότητας του, ενώ θα σας δείξει και τα αποτυπώματα 
των ηφαιστειακών εκρήξεων του παρελθόντος στην γύρω 
περιοχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας.

Διατροφή Πρωινό

pura vida
Πρόγραμμα Κόστα Ρίκας

Σαν Χοσέ • Αρενάλ • Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο 9 ημέρες / 7 νύχτες



05 Αρενάλ • Μοντεβέρδε, Πάρκο Selvatura

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον επόμενο σας προορισμό, το 
μοναδικό δάσος των νεφών στο Μοντεβέρδε. Το πάρκο αποτελεί μία απερίγραπτη 
δασική έκταση μοναδικής βιοποικιλότητας, με ψηλά δέντρα γεμάτα ορχιδέες, φτέρες 
και βρύα. Εδώ φιλοξενούνται εκατοντάδες είδη άγριας ζωής, από αιλουροειδή μέχρι 
ερπετά, αμφίβια και σπάνια είδη πουλιών. Άφιξη στην περιοχή και επίσκεψη του 
θεματικού πάρκου περιπέτειας Selvatura. Εδώ θα ζήσετε την απόλυτη περιπέτεια, 
θα αναζητήσετε και θα μάθετε τα μυστικά των τροπικών δασών. Περπατήστε το 
εντυπωσιακό μονοπάτι με τις κρεμαστές γέφυρες, για να δείτε από ψηλά την πρά-
σινη ομορφιά που προσφέρει το πάρκο. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε 
zipline μέσα από 13 εναέριες διαδρομές με τη βοήθεια των έμπειρων βοηθών του 
πάρκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε 
το χωριό της Σάντα Έλενα.

Διατροφή Πρωινό

06 Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και οδική μεταφορά για την διασημότερη παραλία της Κόστα 
Ρίκα, το Μανουέλ Αντόνιο, που βρίσκεται στην ακτή του Κεντρικού Ειρηνικού ωκεανού. 
Στη διαδρομή θα σταματήσετε στην γέφυρα του ποταμού Ταρκόλες για να δούμε από 
ψηλά έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς αμερικανικού κροκόδειλου, το μήκος 
του οποίου μπορεί να φτάσει τα 5 μέτρα. Άφιξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο σας. Κατά 
τη διάρκεια της παραμονής σας στο Μανουέλ Αντόνιο και στον ελεύθερο σας χρόνο, 
σας προτείνουμε να κάνετε μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: περιπέτεια με Zip 
Line, κρουαζιέρα με καταμαράν, ιππασία με άλογα, κατάβαση ποταμού, υποθαλάσσια 
παρατήρηση και καταδύσεις, βόλτα με καγιάκ. Το βράδυ μην παραλείψετε να γευτείτε 
τοπικές λιχουδιές σε εστιατόρια του Κέπος ή της παραλίας Εσπαντίγιας.

Διατροφή Πρωινό

07 Μανουέλ Αντόνιο

Ελεύθερη μέρα στην περιοχή του Μανουέλ Αντόνιο ανάμεσα σε καταγάλανες παραλίες με λευκή άμμο και σε μια ονειρική και περιπετειώδη 
ζούγκλα. Μπορείτε να χαλαρώσετε σε μια από τις παραλίες ή να επισκεφθείτε τα πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, τα υπαίθρια μπαρ ή τα 
εστιατόρια της περιοχής. Σας προτείνουμε για επισκεφθείτε το Εθνικό πάρκο Μανουέλ Αντόνιο, διάσημο για την μεγάλη βιοποικιλότητά 
του. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης με τοπικό ξεναγό θα ανακαλύψετε τα μυστικά της ζούγκλας και θα μάθετε την ιστορία του πάρκου. 
Ένα από τα κύρια αξιοθέατα αποτελούν οι πίθηκοι, καθώς εδώ μπορείτε να βρείτε τα 3 από τα 4 είδη που ζουν στην Κόστα Ρίκα. Στη μέση 
της διαδρομής θα κάνουμε στάση στη διάσημη «τρίτη» παραλία, όπου θα έχετε χρόνο να ξεκουραστείτε και να κολυμπήσετε στα νερά του 
Ειρηνικού ωκεανού. Εκτός από τους πιθήκους, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε βραδύποδες, πουλιά, ερπετά, πεταλούδες, διάφορα είδη 
από ορχιδέες και τροπικά δέντρα. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας αντιηλιακό, κάμερα, γυαλιά ηλίου, άνετα παπούτσια, αλλαξιά ρούχων 
μαζί με μαγιό και πετσέτα, αν επιλέξετε να βουτήξετε στην θάλασσα. Εσπαντίγιας.

Διατροφή Πρωινό

08 Μανουέλ Αντόνιο • Σαν Χοσέ, Πτήση επιστροφής

Πρόγευμα στο κατάλυμα σας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ για να επιβιβαστείτε στην πτήση επιστροφής πίσω στην 
Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

Διατροφή Πρωινό, γεύματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων

09 Επιστροφή στην Ελλάδα

Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα γεμάτοι νέες εμπειρίες και μαγευτικές εικόνες.

Τελική τιμή ανά άτομο σε δίκλινο  2.130 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε τρίκλινο   1.995 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε μονόκλινο   2.660 €

Παιδική τιμή (2-11 ετών)               1.590 €

| Περίοδος ταξιδιού 
| 11/ΙΑΝ - 10/ΔΕΚ 

Σαν Χοσέ • Αρενάλ • Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο9 ημέρες / 7 νύχτες



01 Πόλη Παναμά
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πόλη του Παναμά, γνωστό 
και ως το Μαϊάμι της κεντρικής Αμερικής. Άφιξη και παραλαβή από τον 
τοπικό μας συνεργάτη ο οποίος θα σας μεταφέρει με ιδιωτικό όχημα στο 
ξενοδοχείο της πόλης δίνοντάς σας τις πρώτες χρήσιμες πληροφορίες 
για το πρόγραμμά σας και τον προορισμό. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
διανυκτέρευση.

Διατροφή Γεύματα στις πτήσεις

02 Πόλη Παναμά, Ξενάγηση πόλης και Διώρυγας
Πρόγευμα. Ακολουθεί η περιήγηση της ζωντανής μητρόπολης του Παναμά, 
της πιο κοσμοπολίτικης πρωτεύουσας της Κεντρικής Αμερικής και του 
παλαιότερου Ευρωπαϊκού οικισμού στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. 
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα επισκεφθείτε το μοντέρνο τμήμα 
της πόλης, με τους χαρακτηριστικούς γυάλινους πύργους της, και το 
αποικιακό της κέντρο, όπου θα περιηγηθείτε στα γραφικά σοκάκια με τα 
ιστορικά μέγαρα και θα δείτε τον Καθεδρικό ναό, τη Γαλλική πλατεία και 
πολλά ακόμη αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα μεταφερθείτε στο Μιραφλόρες, 
ιδανικό σημείο παρατήρησης των πλοίων που διασχίζουν τη διάσημη 
διώρυγα του Παναμά, που ενώνει τους δύο ωκεανούς, τον Ειρηνικό και 
τον Ατλαντικό. Επιστροφή στην πρωτεύουσα, όπου θα έχετε ελεύθερο 
χρόνο για να περιπλανηθείτε στο εμπορικό της κέντρο.

Διατροφή Πρωινό

03 Πόλη Παναμά, εκδρομή στα νησιά Σαν Μπλας
Πρωινό ξύπνημα για να απολαύσετε μία ανεπανάληπτη μέρα στις ακτές του 

Ατλαντικού ωκεανού. Θα μεταφερθείτε οδικώς μέχρι το λιμάνει, όπου θα επιβιβαστείτε σε πλοιάριο με το οποίο θα φτάσετε στα νησιά του αρχιπελάγους 
του Σαν Μπλας. Εκεί θα επισκεφθείτε γραφικά χωριά της φυλής των ινδιάνων Κούνας και θα μάθετε από κοντά για τον ιδιαίτερο τρόπο της ζωής τους. 
Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να χαλαρώσετε στα εξωτικά νερά των νησιών. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψετε στην πόλη του Παναμά.

Διατροφή Πρωινό, Μεσημεριανό γεύμα

04 Πόλη Παναμά, Εθνικό Πάρκο Τσάγρες
Πρωινό και οδική αναχώρηση για το Εθνικό πάρκο Τσάγρες με τους ιθαγενείς Εμπέρα. Μόλις 1 ώρα μακριά από την πρωτεύουσα θα επισκεφθείτε τον 
παραδοσιακό ινδιάνικο οικισμό των Εμπέρα, μακριά από την ένταση της μεγαλούπολης και μέσα σε υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Η πλούσια χλωρίδα 
φιλοξενεί πάνω από 900 είδη φυτών, ενώ εδώ ζουν σπάνια είδη πτηνών, ερπετών, αμφίβια και 114 θηλαστικά από πιθήκους και βραδύποδες μέχρι 
και αιλουροειδή. Γνωρίστε τη βιοποικιλότητα της περιοχής και τον πολιτιστικό πλούτο των ιθαγενών. Επιστροφή το απόγευμα στην πόλη του Παναμά.

Διατροφή Γεύματα στις πτήσεις

05 Πόλη Παναμά • Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Σαν Χοσέ, την πρωτεύουσα της Κόστα 
Ρίκα. Άφιξη και παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη ο οποίος θα σας με-
ταφέρει με ιδιωτικό όχημα στο ξενοδοχείο της πόλης δίνοντάς σας τις πρώτες 
χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμά σας και τον προορισμό. Τακτοποίηση 
στο δωμάτιο και διανυκτέρευση.

Διατροφή Γεύματα στις πτήσεις

06 Σαν Χοσέ • Αρενάλ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και οδική μεταφορά για τον επόμενο σας προορισμό, 
την περιοχή Λα Φορτούνα στους πρόποδες του εμβληματικού ηφαιστείου 
Αρενάλ, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες της περιοχής μοναδικές δραστη-
ριότητες, καθώς και υπέροχες εικόνες φυσικής ομορφιάς. Ελεύθερο απόγευμα 
στο κατάλυμα σας για να χαρείτε τις ανέσεις που σας προσφέρει και να γεμίσετε 
τις μπαταρίες σας για την αυριανή μέρα. Διανυκτέρευση.

Διατροφή Πρωινό

07 Αρενάλ, καταρράκτης Λα Φορτούνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να επισκεφθείτε τον καταρράκτη του 
ποταμού Λα Φορτούνα, έναν μαγευτικό καταρράκτη πάνω από 70 μέτρα ύψος. 
Μια διαδρομή κατάβασης 500 μέτρων που οδηγεί σε μια «φυσική πισίνα» όπου 
αν θέλετε μπορείτε να κολυμπήσετε στα γλυκά νερά του ποταμού. Η εξόρμηση 
ξεκινάει με την επίσκεψη σε έναν εξωτερικό κήπο σε σχήμα πεταλούδας. Κατά μήκος 
του μονοπατιού θα δείτε φυτά, δέντρα και ζώα που κατοικούν στην περιοχή. Το 
απόγευμα σας προτείνουμε να αναζωογονηθείτε στις ιαματικές πηγές της περιοχές 
ή να απολαύσετε την πιο γλυκιά εμπειρία του τροπικού δάσους, ανακαλύπτοντας 
τα αρχαία μυστικά της σοκολάτας. Μάθετε τα πάντα γύρω από την ανακάλυψη 
της αγαπημένης λιχουδιάς μικρών και μεγάλων. Οι αρχαίοι λαοί της περιοχής θε-
ωρούσαν την σοκολάτα δώρο των Θεών, γι’ αυτό και το κακάο χρησιμοποιήθηκε 
ως τελετουργικό ποτό, αλλά και ως τρόπος πληρωμής λόγω της μεγάλης του αξίας 
σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Αμερικής.

Διατροφή Πρωινό

παναμασ & κοστα ρικα
Εξερευνώντας την Κεντρική Αμερική

Παναμά Σίτυ • Διώρυγα του Παναμά • Νησιά Σαν Μπλας 
Εθνικό Πάρκο Τσάγρες • Σαν Χοσέ • Αρενάλ • Μοντεβέρδε 

Μανουέλ Αντόνιο

13 ημέρες / 11 νύχτες



08 Αρενάλ, πεζοπορία στο ηφαίστειο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και οδική αναχώρηση με προορισμό μας το ηφαίστειο 
Αρενάλ, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Απολαύστε μία υπέροχη 
πεζοπορία κατά μήκους της βάσης του ηφαιστείου στο πάρκο «Arenal 1968». 
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, ο τοπικός μας ξεναγός θα σας εξηγήσει τα 
πάντα σχετικά με το ηφαίστειο, την ιστορία της δραστηριότητας του, ενώ θα 
σας δείξει και τα αποτυπώματα των ηφαιστειακών εκρήξεων του παρελθόντος 
στην γύρω περιοχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο σας.

Διατροφή Πρωινό

09 Αρενάλ • Μοντεβέρδε, Πάρκο Selvatura
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τον επόμενο σας προορισμό, 
το μοναδικό δάσος των νεφών στο Μοντεβέρδε. Το πάρκο αποτελεί μία 
απερίγραπτη δασική έκταση μοναδικής βιοποικιλότητας, με ψηλά δέντρα 
γεμάτα ορχιδέες, φτέρες και βρύα. Εδώ φιλοξενούνται εκατοντάδες 
είδη άγριας ζωής, από αιλουροειδή μέχρι ερπετά, αμφίβια και σπάνια 
είδη πουλιών. Άφιξη στην περιοχή και επίσκεψη του θεματικού πάρκου 
περιπέτειας Selvatura. Εδώ θα ζήσετε την απόλυτη περιπέτεια, θα ανα-
ζητήσετε και θα μάθετε τα μυστικά των τροπικών δασών. Περπατήστε 
το εντυπωσιακό μονοπάτι με τις κρεμαστές γέφυρες, για να δείτε από 
ψηλά την πράσινη ομορφιά που προσφέρει το πάρκο. Επίσης θα έχετε 
την ευκαιρία να κάνετε zipline μέσα από 13 εναέριες διαδρομές με τη 
βοήθεια των έμπειρων βοηθών του πάρκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
σας και χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε το χωριό της Σάντα Έλενα.

Διατροφή Πρωινό

10 Μοντεβέρδε • Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και οδική μεταφορά για την διασημότερη παραλία 
της Κόστα Ρίκα, το Μανουέλ Αντόνιο, που βρίσκεται στην ακτή του Κεντρι-
κού Ειρηνικού ωκεανού. Στη διαδρομή θα σταματήσετε στην γέφυρα του 
ποταμού Ταρκόλες για να δούμε από ψηλά έναν από τους μεγαλύτερους 
πληθυσμούς αμερικανικού κροκόδειλου, το μήκος του οποίου μπορεί να 
φτάσει τα 5 μέτρα. Άφιξη το μεσημέρι στο ξενοδοχείο σας. Κατά τη διάρκεια 
της παραμονής σας στο Μανουέλ Αντόνιο και στον ελεύθερο σας χρόνο, σας 
προτείνουμε να κάνετε μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: περιπέτεια με 
Zip Line, κρουαζιέρα με καταμαράν, ιππασία με άλογα, κατάβαση ποταμού, 
υποθαλάσσια παρατήρηση και καταδύσεις, βόλτα με καγιάκ. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να γευτείτε τοπικές λιχουδιές σε εστιατόρια του Κέπος ή της 
παραλίας Εσπαντίγιας.

Διατροφή Πρωινό

11 Μανουέλ Αντόνιο
Ελεύθερη μέρα στην περιοχή του Μανουέλ Αντόνιο ανάμεσα σε καταγάλα-
νες παραλίες με λευκή άμμο και σε μια ονειρική και περιπετειώδη ζούγκλα. 
Μπορείτε να χαλαρώσετε σε μια από τις παραλίες ή να επισκεφθείτε τα 
πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα, τα υπαίθρια μπαρ ή τα εστιατόρια της 
περιοχής. Σας προτείνουμε για επισκεφθείτε το Εθνικό πάρκο Μανουέλ 
Αντόνιο, διάσημο για την μεγάλη βιοποικιλότητά του. Κατά τη διάρκεια της 
περιήγησης με τοπικό ξεναγό θα ανακαλύψετε τα μυστικά της ζούγκλας και 
θα μάθετε την ιστορία του πάρκου. Ένα από τα κύρια αξιοθέατα αποτελούν 
οι πίθηκοι, καθώς εδώ μπορείτε να βρείτε τα 3 από τα 4 είδη που ζουν στην 
Κόστα Ρίκα. Στη μέση της διαδρομής θα κάνουμε στάση στη διάσημη «τρίτη» 
παραλία, όπου θα έχετε χρόνο να ξεκουραστείτε και να κολυμπήσετε στα 
νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Εκτός από τους πιθήκους, θα έχετε την ευκαι-
ρία να δείτε  βραδύποδες, πουλιά, ερπετά, πεταλούδες, διάφορα είδη από 
ορχιδέες και τροπικά δέντρα. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας αντιηλιακό, 
κάμερα, γυαλιά ηλίου, άνετα παπούτσια, αλλαξιά ρούχων μαζί με μαγιό και 
πετσέτα, αν επιλέξετε να βουτήξετε στην θάλασσα.

Διατροφή Πρωινό

12 Μανουέλ Αντόνιο • Σαν Χοσέ, Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο κατάλυμα σας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Σαν 
Χοσέ για να επιβιβαστείτε στην πτήση επιστροφής πίσω στην Ελλάδα 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

Διατροφή Πρωινό, γεύματα κατά τη διάρκεια των πτήσεων

13 Επιστροφή στην Ελλάδα
Αργά το απόγευμα άφιξη στην Αθήνα γεμάτοι νέες εμπειρίες και μαγευτικές 
εικόνες.

Παναμά Σίτυ • Διώρυγα του Παναμά • Νησιά Σαν Μπλας 
Εθνικό Πάρκο Τσάγρες • Σαν Χοσέ • Αρενάλ • Μοντεβέρδε 

Μανουέλ Αντόνιο

13 ημέρες / 11 νύχτες

Τελική τιμή ανά άτομο σε δίκλινο  2.940 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε τρίκλινο   2.710 €

Τελική τιμή ανά άτομο σε μονόκλινο   3.680 €

Παιδική τιμή (2-11 ετών)               2.150 €

| Περίοδος ταξιδιού 
| 11/ΙΑΝ - 10/ΔΕΚ 



San José

Monteverde

Ηφαίστειο Arenal

Manuel Antonio 

η πρωτευουσα san josé 
Δρόμοι γεμάτοι κόσμο, πλανόδιοι πωλητές και μια σκεπαστή κεντρική αγορά, 
όπου θα βρείτε από φρούτα και λαχανικά, ψάρια, κρέας και συσκευασμένα 
τρόφιμα κάθε λογής μέχρι ρούχα, είδη για το σπίτι και παιχνίδια. Από την 
εποχή της ανακάλυψης της Κόστα Ρίκα από τον Κολόμβο μέχρι περίπου το 
1800 οι συναλλαγές γίνονταν με κόκκους καφέ, γεγονός που καταδεικνύει την 
αξία αυτού του υπέροχου φυτού. Αξίζει η επίσκεψή στο Pre-Colombian Gold 
Museum, ένα υπόσκαφο κτίριο με ευρήματα από την προϊστορική περίοδο 
της χώρας, από χαλκό και χρυσό, τα οποία αναπαριστούν κυρίως ζώα, όπως 
βατράχους και πουλιά, που θεωρούνταν ιερά και χρησίμευαν για θρησκευτικές 
και θεραπευτικές τελετές από σαμάνους ιερείς. Εκεί θα μάθετε ότι η Κόστα Ρίκα 
δεν είχε ποτέ κάποιον μεγάλο αρχαίο πολιτισμό –όπως οι Αζτέκοι του Μεξικού ή 
οι Μάγια της υπόλοιπης Κεντρικής Αμερικής– παρά μόνο οκτώ μικρές γηγενείς 
φυλές, οι οποίες υπάρχουν ακόμη και διατηρούν τη διάλεκτο και τον τρόπο 
ζωής τους, ενώ οι εκτάσεις όπου ζουν είναι προστατευμένες από το κράτος 
και την UNESCO. Το San José δεν έχει πολλά αξιοθέατα. Αυτό που αξίζει να 
δείτε είναι το εξαιρετικής αρχιτεκτονικής Εθνικό Θέατρο, όπου ανεβαίνουν 
υψηλής ποιότητας παραστάσεις. Το εσωτερικό του είναι εξίσου επιβλητικό και 
διαθέτει ένα υπέροχο καφέ, που είναι επισκέψιμο κατά τη διάρκεια της μέρας. 

ηφαιστειο αrenal & εθνικο παρκο αrenal 
Τρεις ώρες μακριά από το San José βρίσκεται το έμβλημα της χώρας, το 
ενεργό ηφαίστειο Arenal. Η περιοχή είναι από τις πιο τουριστικές της χώρας, 
καθώς από εδώ ξεκινά η διαδρομή για το διάσημο ηφαίστειο της Κόστα Ρίκα 
και το ομώνυμο τροπικό δάσος. Το ηφαίστειο είναι ένα από τα έξι της χώρας 
που θεωρούνται ακόμα ενεργά. Οι ντόπιοι αναφέρονται συχνά στην έκρηξη 
του 1968, όπου σκοτώθηκαν 89 άνθρωποι, εκατοντάδες ζώα και άλλαξε 
η μορφολογία του μέρους.  Η πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Arenal ξεκινά 
από τη δυτική πλευρά του ηφαιστείου, ακολουθώντας ένα μονοπάτι που 
διασχίζει το δάσος και περνά από μια περιοχή καλυμμένη με λάβα. Και τι δεν 
αντικρίζουμε σε αυτή τη διαδρομή: βραδύποδες να κοιμούνται πάνω στα 
δέντρα, μαϊμούδες να πηδούν από το ένα κλαδί στο άλλο, καφεόδεντρα και 
κακαόδεντρα, θάμνους ανανά, τεράστια πετρώματα από λάβα και χιλιάδες 
διαφορετικά είδη φυτών και δέντρων, όλα τροπικά και άγνωστα σ’ εμάς. Από 
την κορυφή του λόφου βλέπουμε το ηφαίστειο και τη λίμνη του Arenal στους 
πρόποδες του ηφαιστείου. Εδώ ο καιρός αποτελεί πάντα ένα στοίχημα, καθώς 
μπορεί να αρχίσει να βρέχει ξαφνικά και τα σύννεφα να κατέβουν χαμηλά, 
μειώνοντας αισθητά την ορατότητα. Επιστρέφοντας στα πεδινά, πάντα υπάρχει 
στάση στην περιοχή Tabacon, όπου τα θερμά λουτρά είναι πολύ δημοφιλή και 
η φύση γύρω συγκλονιστική. Εκεί συνήθως περνάτε το απόγευμα βουτώντας 
στις φυσικές ζεστές πηγές, που είναι άφθονες, ως αποτέλεσμα της ηφαιστειακής 
δραστηριότητας της περιοχής.  

monteverde cloud forest
Η περιοχή Monteverde μαζί με το Arenal αποτελούν τις δύο περιοχές όπου 
γεννήθηκε το κίνημα του οικοτουρισμού που έχει κυριαρχήσει σε ολόκληρη 
τη χώρα. Τα πυκνά τροπικά δάση κοντά στις δύο αυτές πόλεις αποτελούν top 
προορισμό για κάθε επισκέπτη – προσφέρονται για πεζοπορία, παρατήρηση 
σπάνιων ειδών ενδημικών ζώων και πτηνών αλλά και ιππασία. Εδώ, η τροπική 
υγρασία μειώνεται και η θερμοκρασία πέφτει αισθητά. Το δάσος χάνεται μέσα στα 
σύννεφα. Διασχίζοντας το περίφημο Cloud Forest μέσα από χωμάτινα μονοπάτια 
και κρεμαστές γέφυρες, μια μοναδική αίσθηση αιώρησης ανάμεσα στα πανύψηλα 
δέντρα. Από κάποια σημεία του μπορείτε να δείτε τον Ειρηνικό ωκεανό στο 
βάθος. Τα είδη πουλιών που συναντάτε είναι εντυπωσιακά, μερικά από τα οποία 
γηγενή. Ο προορισμός είναι πραγματικός παράδεισος για όσους αγαπάνε τις 
δραστηριότητες φύσης, περιπέτειας και αδρεναλίνης. Τι πιο διασκεδαστικό από 
το να πετάς πάνω από το τροπικό δάσος και να παριστάνεις ότι είσαι ο Ταρζάν. 

bασικa aξιοθeατα
Στην Κόστα Ρίκα



Arenal Manoa 

Shana by the Beach 

Presidente hotel

El Establo 

εθνικο παρκο μanuel αntonio 
Συνδυάζει όλες τις ομορφιές της χώρας – από παραλίες με λευκή άμμο και 
αλαζοπράσινα νερά μέχρι δραστηριότητες στο βουνό, όπως ποδηλασία και 
παρατήρηση διάφορων ειδών πτηνών και ζώων. Η κατάβαση από το βουνό 
στη θάλασσα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Ο χωματόδρομος είναι γεμάτος 
πέτρες και καταλαβαίνουμε το νόημα της έκφρασης «κοσταρικανό μασάζ», που 
σημαίνει την αίσθηση που νιώθεις όταν το αυτοκίνητο κινείται πάνω σε ανώμαλο 
οδόστρωμα. Το τοπίο και το κλίμα αλλάζουν ταχύτατα. Από τους ορεινούς 
κατάφυτους όγκους βρισκόμαστε δίπλα στη θάλασσα. Κάντε μια στάση πάνω 
στον αυτοκινητόδρομο, στην Crocodile Bridge, για να δείτε τους κροκόδειλους 
μέσα στο ποτάμι που κυλάει από κάτω. Αν τους ρίξεις φαγητό, τρέχουν όλοι μαζί 
με εντυπωσιακή ταχύτητα. Η διαδρομή μέχρι το Manuel Antonio είναι μακρά, γι’ 
αυτό κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα στη Hermosa. Μια παραλία με χιλιόμετρα 
σκουρόχρωμης άμμου και τροπική βλάστηση μέχρι την ακτή.Το μικρό χωριό 
Manuel Antonio, πλάι στο ομώνυμο εθνικό πάρκο, έχει δημιουργηθεί ειδικά 
για να εξυπηρετεί τους τουρίστες. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στο περίφημο 
Εθνικό Πάρκο Manuel Antonio, ένα τοπίο αυθεντικής άγριας ομορφιάς, γεμάτο 
πουλιά και ζώα. Στο τέλος του περιπάτου φτάνετε στην παραλία του Manuel 
Antonio: έναν μικρό κόλπο με εντυπωσιακά γαλάζια νερά και τροπική βλάστηση. 
Εδώ κολυμπούν όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι ντόπιοι, ειδικά οικογένειες 
με παιδιά, διότι τα νερά είναι ήρεμα, καθαρά και προστατευμένα. Το περιοδικό 
Condé Nast Traveller τη συγκαταλέγει στις καλύτερες παραλίες του κόσμου.
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προτεινομενεσ εκδρομεσ
περιοχη αρεναλ
• Καταράκτης La Fortuna | Διάρκεια Μισή μέρα 4-5 ώρες
• Ηφαίστειο Arenal “μονοπάτι 1968” | Διάρκεια Μισή μέρα, 5-6 ώρες
• Εθνικό πάρκο Rio Cleste | Διάρκεια Ολοήμερη, 8 ώρες

δραστηριοτητεσ περιπετειασ & φυσησ
• Κατάβαση ποταμού Balsa (White water rafting) κατηγορία II & III
• Περιπέτεια με όχημα τύπου ATV μέσα στον ποταμό Αρενάλ
• Ιππασία στον ποταμό Αρενάλ
• Επίσκεψη στο σπήλαιο Vedado
• Kayak safari στη λίμνη Αρενάλ

περιοχη μοντεβερδε
• Πάρκο περιπέτειας Selvatura | Διάρκεια Μισή μέρα, 4 ώρες

περιοχη μανουελ αντονιο
• Εθνικό πάρκο Μανουέλ Αντόνιο | Διάρκεια 5 ώρες

δραστηριοτητεσ περιπετειασ & φυσησ
• Ocean kayaking & snorkeling tour
• Sunset sail tour
• Νυχτερινή πεζοπορία ζούγκλας
• Εκδρομή παρατήρησης φαλαινών στο εθνικό πάρκο Marino Ballena
• Mangrove Boat tour Damas island
• Κατάβαση ποταμού Naranjo (White water rafting) κατηγορία III & IV



περιλαμβανονται
• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Μία αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά ο καθένας
• Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, λοντζ &θέρετρα:
2 νύχτες στο Σαν Χοσέ σε ξενοδοχείο 4* στην καρδιά της ιστορικού κέντρου
2 νύχτες στο Τορτουγκέρο σε λοτζ
3 νύχτες στο Αρενάλ σε θέρετρο με ιαματικές πηγές
1 νύχτα στο Μοντεβέρδε σε λοτζ
2 νύχτες στο Μανουέλ Αντόνιο σε παραλιακό θέρετρο
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο σας & 6 γεύματα συνολικά
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
πολυτελές λεωφορείο
• Ημερήσια εκδρομή στο ηφαίστειο Πόας και το πάρκο Λα Παζ
• Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο Τορτουγκέρο
• Πεζοπορία στη ηφαίστειο Αρενάλ
• Εκδρομή στον καταρράκτη Λα Φορτούνα
• Είσοδος στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο Μοντεβέρδε με zipline ή τις 
κρεμαστές γέφυρες
• Επίσημοι τοπικοί Αγγλόφωνοι ξεναγοί κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για 
COVID-19
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
• ΦΠΑ &Τοπικοί φόροι

περιλαμβανονται
• 9ήμερο πρόγραμμα των σημαντικών προορισμών της Κόστα Ρίκα
• 3 διανυκτερεύσεις στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ
• 2 διανυκτερεύσεις στην πιο όμορφη παραλία της Κόστα Ρίκα, το 
Μανουέλ Αντόνιο
• Πεζοπορία στη βάση του ηφαιστείου Αρενάλ
• Εξερεύνηση του καταρράκτη Λα Φορτούνα
• Είσοδος με δραστηριότητες στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο δάσος 
των νεφών του Μοντεβέρδε
• Διαμονή σε σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία και λοτζ στον κάθε προορισμό
• Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί, που θα σας μυήσουν στην πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα της Κόστα Ρίκα
• Δωρεάν ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για τον κορωνοϊό 
– ενημερωθείτε αντίστοιχα

απο την καραιβικη μεχρι τον ειρηνικο ωκεανο
Γιατί να το επιλέξετε

pura vida
Γιατί να το επιλέξετε

Ένα πλήρες οδοιπορικό πρόγραμμα στην Κόστα Ρίκα, όπου θα εξε-
ρευνήσετε όλα τα σημαντικότερα σημεία της χώρας, από τη ζούγκλα 
του Εθνικού Πάρκου Τορτουγκέρο στην ακτή της Καραϊβικής θάλασ-
σας, τα εμβληματικά ηφαίστεια Πόας και Αρενάλ, το νεφόδασος του 
Μοντεβέρδε, μέχρι τις ολόλευκες παραλίες και το Εθνικό πάρκο του 
Μανουέλ Αντόνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό, πάντα με την άρτια οργάνωση 
και ξενάγηση έμπειρου τοπικού ξεναγού.

τα θετικα σημεια του προγραμματοσ
• 12ήμερο πλήρες πρόγραμμα όλων των βασικών προορισμών της 
Κόστα Ρίκα
• 2 διανυκτερεύσεις στο Εθνικό πάρκο Τορτουγκέρο για να εξερευνήσετε 
τα κανάλια της ζούγκλας
• 3 διανυκτερεύσεις στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ
• 2 διανυκτερεύσεις στην πιο όμορφη παραλία της Κόστα Ρίκα, το 
Μανουέλ Αντόνιο
• Πεζοπορία γύρω από τον κρατήρα του ηφαιστείου Πόας και στη βάση 
του ηφαιστείου Αρενάλ
• Εξερεύνηση των καταρρακτών Λα Παζ και Λα Φορτούνα
• Είσοδος με δραστηριότητες στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο 
δάσος των νεφών του Μοντεβέρδε
• Διαμονή σε σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία στον κάθε προορισμό
• Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί, που θα σας μυήσουν στην πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα της Κόστα Ρίκα
• Δωρεάν ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για τον 
κορωνοϊό – ενημερωθείτε αντίστοιχα

Απολαύστε ένα μοναδικό 9ήμερο πρόγραμμα με τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της Κόστα Ρίκα, όπου θα εξερευνήσετε το εμβληματικό 
ηφαίστειο Αρενάλ και την ευρύτερη περιοχή της Λα Φορτούνα, το 
δάσος των νεφών του Μοντεβέρδε και τις ολόλευκες παραλίες με το 
Εθνικό πάρκο του Μανουέλ Αντόνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό, πάντα με 
την άρτια οργάνωση και ξενάγηση έμπειρου τοπικού ξεναγού.

τα θετικα σημεια του προγραμματοσ
• 9ήμερο πρόγραμμα των σημαντικών προορισμών της Κόστα Ρίκα
• 3 διανυκτερεύσεις στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ
• 2 διανυκτερεύσεις στην πιο όμορφη παραλία της Κόστα Ρίκα, το 
Μανουέλ Αντόνιο
• Πεζοπορία στη βάση του ηφαιστείου Αρενάλ
• Εξερεύνηση του καταρράκτη Λα Φορτούνα
• Είσοδος με δραστηριότητες στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο 
δάσος των νεφών του Μοντεβέρδε
• Διαμονή σε σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία και λοτζ στον κάθε 
προορισμό
• Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί, που θα σας μυήσουν στην πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα της Κόστα Ρίκα
• Δωρεάν ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για τον 
κορωνοϊό – ενημερωθείτε αντίστοιχα



περιλαμβανονται
• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
• Μία αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά ο καθένας
• Έντεκα (11) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, λοντζ & θέρετρα:
4 νύχτες στην πόλη του Παναμά σε ξενοδοχείο 5*
1 νύχτα στο Σαν Χοσέ σε ξενοδοχείο 4* στην καρδιά της ιστορικού κέντρου
3 νύχτες στο Αρενάλ σε θέρετρο με ιαματικές πηγές
1 νύχτα στο Μοντεβέρδε σε λοτζ
2 νύχτες στο Μανουέλ Αντόνιο σε παραλιακό θέρετρο
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
πολυτελές λεωφορείο
• Ξενάγηση της πόλης του Παναμά και της διώρυγας
• Ολοήμερη εκδρομή στα νησιά του αρχιπελάγους Σαν Μπλας με γεύμα
• Εκδρομή στο Εθνικό πάρκο Τσάγρες και τους ιθαγενείς Εμπέρα
• Πεζοπορία στη ηφαίστειο Αρενάλ
• Εκδρομή στον καταρράκτη Λα Φορτούνα
• Είσοδος στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο Μοντεβέρδε με zipline ή τις 
κρεμαστές γέφυρες
• Επίσημοι τοπικοί Αγγλόφωνοι ξεναγοί κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις για 
COVID-19
• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
• ΦΠΑ & Τοπικοί φόροι

παναμασ & κοστα ρικα
Γιατί να το επιλέξετε

τα θετικα σημεια του προγραμματοσ
• 13ήμερο πρόγραμμα των σημαντικών προορισμών του Παναμά και 
της Κόστα Ρίκα
• Πτήση από το Παναμά στην Κόστα Ρίκα, αποφεύγοντας κουραστικές 
διαδρομές
• Γνωριμία με τις 2 πρωτεύουσες της περιοχής, το Παναμά Σίτυ και το 
Σαν Χοσέ
• Επίσκεψη στα νησιά Σαν Μπλας, το Εθνικό πάρκο Τσάγρες, την 
κοινότητα των Ινδιάνων Κούνας &amp; Εμπέρα
και τη διώρυγα του Παναμά
• 3 διανυκτερεύσεις στους πρόποδες του ηφαιστείου Αρενάλ
• 2 διανυκτερεύσεις στην πιο όμορφη παραλία της Κόστα Ρίκα, το 
Μανουέλ Αντόνιο
• Πεζοπορία στη βάση του ηφαιστείου Αρενάλ &amp; εξερεύνηση του 
καταρράκτη Λα Φορτούνα
• Είσοδος με δραστηριότητες στο πάρκο περιπέτειας Selvatura στο 
δάσος των νεφών του Μοντεβέρδε
• Διαμονή σε σωστά επιλεγμένα ξενοδοχεία και λοτζ στον κάθε 
προορισμό
• Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί, που θα σας μυήσουν στην πλούσια πανίδα και 
χλωρίδα του Παναμά και της Κόστα
Ρίκα
• Δωρεάν ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για τον 
κορωνοϊό – ενημερωθείτε αντίστοιχα

Εξερευνήστε τα κορυφαία αξιοθέατα του Παναμά και της Κόστα Ρίκα σε μία μοναδική ταξιδιωτική περιπέτεια. Ανακαλύψτε την κοσμοπολίτικη 
πόλη του Παναμά με την εντυπωσιακή της αρχιτεκτονική, δείτε από κοντά τη διάσημη διώρυγα, γνωρίστε τον πολιτισμό των ινδιάνων Κούνας και 
καταδυθείτε στα μαγευτικά νερά του αρχιπελάγους Σαν Μπλας. Στη συνέχεια εξερευνήστε τη φύση της Κόστα Ρίκα, όπου θα περπατήσετε στους 
πρόποδες του εμβληματικού ηφαιστείου Αρενάλ, θα κάνετε zipline πάνω από το μοναδικό δάσος των νεφών του Μοντβέρδε, πριν ολοκληρώσετε 
το ταξίδι σας στις εξωτικές παραλίες του Μανουέλ Αντόνιο, δίπλα στο ομώνυμο Εθνικό πάρκο. Ένα μοναδικό 13ήμερο πρόγραμμα γεμάτο πολιτισμό, 
άγρια ζωή, καταπληκτικά Εθνικά πάρκα και υπέροχες παραλίες σε δύο ωκεανούς!



Επίσημη γλώσσα:
Ισπανική

Πρωτεύουσα:
Σαν Χοσέ

Θρησκεία:
Καθολικισμός

Νόμισμα:
Κολόν (CRC)

Οδήγηση:
Δεξιά

5εκ
πληθυσμός

51,100τχμ
έκταση

8ώρες
διαφορά από Ελλάδα 

Αθήνα
Αλεξανδρου Σούτσου 8 & Βουκουρεστίου, Κολωνάκι
T. 210 3605551

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 98 & Π. Μελά
T. 2310 256555

Ε. info@diontours.com, W. diontours.gr
Ε. info@red-elephant.gr, W. red-elephant.gr

Οργάνωση εκδρομών: DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E. - MH.T.E 0933E60000143601


