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ΚΚόόσστταα  ΡΡίίκκαα  
99  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  €€  11..884400    

ΟΟρργγααννωωμμέένναα  ΑΑττοομμιικκάά  ΤΤααξξίίδδιιαα  με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων   
 

  
 

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

1η μέρα: Αθήνα – Σαν Χοσέ 
Αναχώρηση απο το αεροδρόμιο Αθηνών με προορισμό την Κόστα Ρίκα, που στα ισπανικά σημαίνει 

«πλούσια ακτή». Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Σφηνωμένη ανάμεσα στον 

Ειρηνικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό κοντά στο στενότερο σημείο του κέντρο αμερικανικού ισθμού, νότια 

της Νικαράγουα και βόρεια του Παναμά, η εύπορη και δημοκρατική Κόστα Ρίκα συχνά παρουσιάζεται ως η 

μοναδική όαση πολιτικής ευστάθειας της πολύπαθους περιοχής. Χωρίς στρατό ήδη από το 1948 και με το 

υψηλότερο μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο σε όλη την Κεντρική Αμερική, μάλλον δίκαια έχει κερδίσει το 

υποκοριστικό της «Ελβετία της Αμερικής». Επιπρόσθετα, αυτή η μικροσκοπική χώρα φιλοξενεί το 5% της 

βιοποικιλότητας του πλανήτη και αποτελεί έναν οικολογικό θησαυρό. Τα οικοσυστήματα της, είτε είναι 

παραλίες είτε ηφαιστειογενείς περιοχές είτε ζούγκλες είτε βάλτοι, φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό άγριων 

ζώων και φυτών. Διανυκτέρευση.   
 

2η μέρα: Σαν Χοσέ (ξενάγηση στην πόλη & τα κυριότερα αξιοθέατα) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το San José 

βρίσκεται στην εύφορη κεντρική κοιλάδα, που περιβάλλεται από ψηλά βουνά και ηφαίστεια. Στην ξενάγηση 

μας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Εθνικό Μουσείο, την Εθνική 

Βιβλιοθήκη, το εντυπωσιακό Ανώτατο Δικαστήριο, το Μητροπολιτικό Πάρκο Λα Σαμπάνα, τον φυσικό 

πνεύμονα της πρωτεύουσας, την Πανεπιστημιούπολη και θα επισκεφθούμε το ενδιαφέρον μουσείο χρυσού. 

Θα επισκεφθούμε επίσης ένα όμορφο κατάστημα τεχνών όπου μπορείτε να πάρετε όμορφα αναμνηστικά. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   
 

3η μέρα : Σαν Χοσέ – Ελ Αρενάλ (εκδρομή στο εθνικό πάρκο & τις θερμές πηγές Ταμπακόν) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το εθνικό πάρκο του ηφαίστειου Ελ Αρενάλ. Άφιξη και 

τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Τίποτα λιγότερο από "τρομερό" είναι ο μόνος τρόπος για να 

περιγράψει το συναίσθημα που έχει κανείς όταν βλέπει το ηφαίστειο Arenal για πρώτη φορά. Το Εθνικό 

Πάρκο του Ηφαιστείου Arenal βρίσκεται μέσα σε μια  περιοχή διατήρησης που προστατεύει οκτώ από τις 

δώδεκα περιοχές της ζωής της Κόστα Ρίκα, μεταξύ των οροσειρών Guanacaste και Tilarán, 

συμπεριλαμβανομένης της λίμνης Arenal. Συναρπαστική χλωρίδα και πανίδα υπάρχει εδώ σε εκπληκτικές 

ποσότητες, καθιστώντας το μια προνομιακή τοποθεσία για πολλά διαφορετικά είδη φυτών και ζώων. Κατά 

τη διάρκεια της περιοδείας, οι έμπειροι οδηγοί μας θα σας προσφέρουν ενδιαφέρουσες και εκπαιδευτικές 

πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του μαγευτικού βουνού και του πάρκου. Στην συνέχεια θα  
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επισκεφτούμε τις θερμές πηγές του Ταμπακόν :Το φυσικό αυτό spa έχει από τις καλύτερες και πιο αγνές 

ιαματικές πηγές νερού στον κόσμο, οι οποίες αναβλύζουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση από το Ηφαίστειο 

Αρενάλ. Οι ιαματικές τους ιδιότητες είναι πιστοποιημένες από το Εθνικό Εργαστήριο Υδάτων της 

κυβέρνησης της Κόστα Ρίκα, και το νερό τρέχει σε φυσικά ποτάμια με θερμοκρασία από 27 μέχρι 42 

βαθμούς Κελσίου, περνώντας μέσα από κήπους με εξωτική τροπική βλάστηση και σχηματίζοντας φυσικούς 

καταρράκτες και λιμνούλες. Μετά τις χαλαρωτικές ιαματικές πηγές, η ομάδα μας θα απολαύσει ένα νόστιμο 

δείπνο στο θέρετρο Tabacon. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα : Ελ Αρενάλ - Μοντεβέρντε 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση με πλοίο και λεωφορείο για το Μοντεβέρντε, που 

βρίσκεται στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης της ηπειρωτικής χώρας. Σε υψόμετρο 1440 μέτρων 

βρίσκονται τροπικά δάση που αγγίζουν τα σύννεφα., Νιώστε στην κορυφή του κόσμου,συνεχίζωντας την 

περιπέτεια σας, μέσα από μια διαδρομή στο παρθένο τροπικό δάσος, περπατώντας πάνω στις κρεμαστές 

γέφυρες, παρατηρώντας την τροπική φύση. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα : Μοντεβέρντε – Κόλπος Papagayo  
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και αναχώρηση για τον Κόλπο Papagayo,με τις διάσημες   

παραλίες του. Εδώ, ο ήλιος λάμπει όλη την ημέρα, θερμαίνοντας την ακτή με την λευκή άμμο και την  

άψογη γαλαζοπράσινη θάλασσα. Τροπικά δέντρα ταλαντεύονται στο αεράκι στην άκρη της παραλίας, 

προσφέροντας σκιά από τον καυτό ήλιο, ενώ τα ζεστά νερά του Κόλπου δελεάζουν τους επισκέπτες να 

κάνουν μια βουτιά στο ήρεμο νερό. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

 

6η - 7η μέρα:  Κόλπος Papagayo    
Ημέρες ελεύθερες στην διάθεσή σας για να απολαύσετε αυτόν τον όμορφο τροπικό παράδεισο. 

Περιτριγυρισμένος από παρθένα ξηρά τροπικά δάση και εκθαμβωτική τοπογραφία, ο Κόλπος Papagayo 

είναι το ιδανικό σκηνικό για τους λάτρεις της φύσης και λουόμενους που επιδιώκουν να βυθίσουν τον 

εαυτό τους στα εθνικά πάρκα της Guanacaste, ή απλά να χαλαρώσουν στις παραλίες του. Τα εθνικά πάρκα 

Rincón De La Vieja, Santa Rosa βρίσκονται όλα σε κοντινή απόσταση για να κάνετε θεαματικές 

ημερήσιες εκδρομές. Είτε επισκέπτεστε την Playa Ocotal, την Playa Del Coco ή την Playa Hermosa, στον 

Κόλπο του Papagayo είναι ένα συναρπαστικό μέρος για να δείτε, να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε. 
 

8η-9η μέρα : Κόλπος Papagayo – Σαν Χοσέ - Αθήνα 
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για να περάσετε το χρόνο σας στην παραλία ή την πισίνα του ξενοδοχείου. 

Αργά το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ και πτήση για την Αθήνα, μέσω ενδιάμεσων  

σταθμών. Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος. Άφιξη στην Αθήνα την 9η μέρα. 
 

 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ,ΜΕ AIR FRANCE. 

* EΠΤΑ (7) ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ,ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. 

* ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΜΕ 

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. 

* ΕΙΣΟΔΟI ΣΤA ΕΘΝΙΚA ΠΑΡΚA. 

* ΠΡΩΪΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΑΝ ΧΟΣΕ, ΤΟ ΕΛ ΑΡΕΝΑΛ & ΤΟ ΜΟΝΤΕΒΕΡΝΤΕ. 

* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE ΣΤΟ PAPAGAYO.  

* ΟΛΕΣ ΟΙ METAΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

* ΤΟΠΙΚΟΙ ΈΜΠΕΙΡΟΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΞΕΝΑΓΟΙ. 

* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ–ΦΠΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

* ΚΡΑΤΙΚΟΙ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. 

Ξενοδοχεία  Δίκλινο Περίοδος Τύπος Δωματίου 
PRESIDENTE HOTEL SAN JOSE 4* & 

ARENAL SPRINGS RESORT & SPA 4* & 
FICUS LODGE MONTEVERDE 4* & 
ALLEGRO RESORT PAPAGAYO 4*  

€ 1.840 01/03-10/12 Standard & 
Junior Suite & 

Deluxe & 
Superior 
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* ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΩΣ 30 ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗ. 

* ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
* Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος & εξωτερικού € 470 κατ’ άτομο. 

* Τοπικοί φόροι USD 29 κατ’ άτομο - καταβάλλονται επι τόπου. 

* Πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα.  

* Προαιρετικές εκδρομές/υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

* Επιβάρυνση για αναχωρήσεις 01/07 έως 31/08 € 200 κατ’ άτομο 
* Ατομική ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Παρατηρήσεις 
 

* Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται 
διαθέσιμες θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο 
διαθέσιμο ναύλο. 
* Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία € - $, η οποία ίσχυε την 
ημέρα που αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Το γραφείο μας, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική  
διαφορά στην ισοτιμία έως την εξόφληση του πακέτου, φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της 
τιμής. 
* Οι τελικές τιμές των φόρων αεροδρομίων διαμορφώνονται με τη κράτηση των εισιτηρίων. 
* Όλες οι παραπάνω τιμές ειναι κατ’ατομο σε δίκλινο δωμάτιο. 
* Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημέρα αναχώρησης. Για 
διαβατήρια άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενημερωθούν για τις απαραίτητες 
διαδικασίες και προϋποθέσεις. 
* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες καθημερινές 
αναχωρήσεις με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από 
άλλες χώρες, έχοντας το πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται ποτέ οι ξεναγήσεις. 
* Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 13.00 και παραδίδονται πριν τις 
12.00 μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων. 
* Το πρόγραμμα, τα ξενοδοχεία και οι πτήσεις είναι ενδεικτικά και μπορεί να τροποποιηθούν, χωρίς 
να παραλείπεται κάτι από τα περιλαμβανόμενα. 
* Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων & ειδικών γεγονότων. 
* Παραπάνω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε. Σε περίπτωση 
που σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο ξενοδοχείο ή διαφορετικός τύπος δωματίου για τα παραπάνω, 
ζητήστε μας να σας αποστείλουμε την προσφορά μας. 
* ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 02/03/2016. 
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