
Γηάξθεηα: 9 εκέξεο 
Αλαρσξήζεηο: 10/05 & 07/06 
 

Κόζηα Ρίθα 
Η απνζέωζε ηεο θύζεο ζηελ «Πινύζηα Αθηή» 

 
αλ Χνζέ, Ηθαίζηεην Πόαο, Δζληθό Πάξθν Σνξηνπγθέξν, Ηθαίζηεην Αξελάι, 

Πεδνπνξία ζην ηξνπηθό δάζνο Αξελάι κε ηηο θξεκαζηέο γέθπξεο θαη κπάλην ζε 

ζεξκέο πεγέο, Δζληθό Πάξθν Μαλνπέι Αληόλην, βόιηα κε Καηακαξάλ θαη 
θνιύκπη ζηηο εθπιεθηηθέο παξαιίεο ηνπ Δηξεληθνύ. 

 

Λπξηθή θπζηθή νκνξθηά, θάζε κνλνπάηη νδεγεί ζε έλαλ θαηαξξάθηε, ζε έλα πγξό 
ηξνπηθό δάζνο, ζε κηα εθπιεθηηθή παξαιία. Όια ηα ρξώκαηα ηνπ δωηθνύ θαη ηνπ 

θπηηθνύ βαζηιείνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηειεπηαίν ίζωο παξάδεηζν ηνπ πιαλήηε. Όζεο θνξέο 
θαη αλ πάκε, ππάξρεη πάληα θάηη αθόκα λα εμεξεπλήζνπκε, όπωο ηελ βαζεηά έξεκν ηνπ 
La Amistad, ηα κνλνπάηηα ηνπ εθαηζηείνπ Αξελάι, έλα κηθξό ρωξηό ζηε κέζε ηνπ 

πνπζελά ή λα θάλνπκε θαηαδύζεηο ζην Ιsla de Coco, Surf ζηα ηέιεηα θύκαηα, Rafting 
ζηνπο ηξεινύο πνηακνύο ηεο, Zip line πάλω από ηα ππέξνρα θαξάγγηα. 

 
Πξόγξακκα Δθδξνκήο 

 

1ε κέξα: Αζήλα - αλ Χνζέ 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο 

Κόζηα Ρίθα, ην αλ Υνζέ, κηα από ηηο πην θνζκνπνιίηηθεο πόιεηο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 
Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε κέξα: αλ Χνζέ - Ηθαίζηεην Πόαο, Φπηεία Καθέ - αλ Χνζέ, Ξελάγεζε πόιεο 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην θνινζζηαίν ελεξγό εθαίζηεην Πόαο (Poás), νη ηειεπηαίεο 

εθξήμεηο ηνπ νπνίνπ έγηλαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019. Δηαζέηεη έλαλ από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο θξαηήξεο ηνπ θόζκνπ (κε δηάκεηξν 1,6 ρηιηόκεηξα θαη βάζνο 320 κέηξα), 
εληόο ηνπ νπνίνπ έρεη ζρεκαηηζηεί κηα θαηαπξάζηλε ιίκλε, θαζώο θαη  έλαλ αξραηόηεξν 

θξαηήξα, ζηνλ νπνίν επίζεο ππάξρεη κηα ιίκλε. Θα ζαπκάζνπκε ηε ζέα ηνπ εθαηζηείνπ 
θαη κεηά ηηο απαξαίηεηεο θσηνγξαθίεο ζα ζπλερίζνπκε γηα λα επηζθεθζνύκε κηα 

ζύγρξνλε θπηεία θαθέ, όπνπ ζα κάζνπκε ηα ζηάδηα θαη ηηο κεζόδνπο θαιιηέξγεηάο ηνπ 
από δελδξύιιην κέρξη ώξηκν θπηό, ηελ ζπγθνκηδή ηνπ θαη ην πώο επηδξνύλ δηάθνξεο 
κεηαβιεηέο, όπσο ην πςόκεηξν, ηα εθαηζηεηαθά εδάθε, ε ζεξκνθξαζία θαη ην ίδην ην 

θπηό (Arabica), ζηελ παξαγσγή ηεο εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαθέ. Καη βέβαηα, ζα έρνπκε 



ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπκε δηάθνξνπο ηύπνπο θαθέ κέζα ζε έλα γαιήλην θαη θηιηθό 
πεξηβάιινλ. Επηζηξνθή ζην αλ Υνζέ θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ζα επηζθεθζνύκε ην παλέκνξθν Εζληθό Θέαηξν, έλα πνιηηηζηηθό ζηνιίδη ηεο 
πξσηεύνπζαο, ην Μνπζείν Υξπζνύ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πξνθνινκβηαλήο επνρήο 
εληππσζηαθά ηνπ εθζέκαηα, ηελ Κεληξηθή αγνξά, όπνπ κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε θαη λα 

αγνξάζεηε ηνπηθά ρεηξνηερλήκαηα, θαζώο θαη ηνλ Καζεδξηθό λαό ηεο πόιεο. Θα δνύκε 
επίζεο δηάθνξα ζεκαληηθά θηίξηα, όπσο ην Παλεπηζηήκην, ηνλ παιηό ηδεξνδξνκηθό 

ηαζκό, ην Κνηλνβνύιην θιπ. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 
 
3ε κέξα: αλ Χνζέ - Μπξανύιην Καξίγην - Δζληθό Πάξθν Σνξηνπγθέξν 

Πξσηλή νδηθή αλαρώξεζε γηα Σνξηνπγθέξν, κέζσ ηνπ ηεξάζηηνπ Εζληθνύ Πάξθνπ 
Μπξανύιην Καξίγην (Braulio Carrillo National Park). Απνιακβάλνληαο κία δηαδξνκή κέζα 

από θπηείεο κπαλάλαο θαη αλαλά, ζα θζάζνπκε ζηελ απνβάζξα θαη ζα επηβηβαζηνύκε 
ζην πινηάξην ζην Εζληθό Πάξθν Σνξηνπγθέξν (Tortuguero National Park), πνπ κέζσ 
πισηώλ πνηακώλ, ιηκλώλ θαη θαλαιηώλ ζα καο νδεγήζεη ζε πεξίπνπ κηάκηζε ώξα ζην 

lodge. Εδώ ηα ηνπθάλ, νη παπαγάινη θαη νη ζπάληνη πξάζηλνη καθάν έρνπλ ηελ ηηκεηηθή 
ηνπο. Σν Σνξηνπγθέξν απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν θαηαθύγην αλαπαξαγσγήο ηεο 

πξάζηλεο ρειώλαο ζε νιόθιεξε ηελ Καξατβηθή - εμ άιινπ ην όλνκα Σνξηνύγθα/Tortuga 
ζεκαίλεη ρειώλα. Γεύκα θαη απνγεπκαηηλή βόιηα ζην ρσξηό Σνξηνπγθέξν. Επηζηξνθή 
ζην lodge. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε κέξα: Δζληθό Πάξθν Σνξηνπγθέξν 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο ζα θάλνπκε κηα βόιηα κε βάξθα ζηα θαλάιηα 
ηνπ Εζληθνύ Πάξθνπ Σνξηνπγθέξν. Πξόθεηηαη κηα από ηηο πην αλέγγηρηεο άγξηεο πεξηνρέο 
ηεο ρώξαο κε ηε κεγαιύηεξε βηνπνηθηιόηεηα. Σα θαλάιηα πεξηβάιινληαη από 

θαηαπξάζηλν ηξνπηθό δάζνο, ζην νπνίν δνπλ θξνθόδεηινη, αιηγάηνξεο, πίζεθνη θαη πνιιά 
άιια δώα, θαζώο θαη πεξηζζόηεξα από 300 είδε πνπιηώλ, νη δε παξαιίεο απνηεινύλ 

βηόηνπν γηα επηά είδε ζαιάζζηαο ρειώλαο. Δελ είλαη ηπραίν όηη ην Σνξηνπγθέξν 
απνθαιείηαη θαη "κηθξόο Ακαδόληνο ηεο Κόζηα Ρίθα". Μεηά ην γεύκα, ζα πεξπαηήζνπκε 

θαηά κήθνο ησλ κνλνπαηηώλ ηνπ θαηαιύκαηνο κε εηδηθό νδεγό-θπζηνδίθε θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα έρνπκε ρξόλν ειεύζεξν γηα μεθνύξαζε. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε κέξα: Δζληθό Πάξθν Σνξηνπγθέξν - Λα Φνξηνύλα - Αξελάι 
Μέζσ ησλ θαλαιηώλ ηνπ  Σνξηνπγθέξν ζα επηζηξέςνπκε ζήκεξα ζηελ απνβάζξα θαη ζα 

μεθηλήζνπκε ηε δηαδξνκή καο κέζα από θπηείεο, θπηώξηα θαη αγξνθηήκαηα γηα ηελ πόιε 
Λα Φνξηνύλα (La Fortuna), πνπ βξίζθεηαη ζηνπο πξόπνδεο ηνπ εθαηζηείνπ Αξελάι 
(Arenal). Σν ύςνπο 1633 κέηξσλ κεγαιεηώδεο απηό εθαίζηεην κε ην ραξαθηεξηζηηθό 

θσληθό ηνπ ζρήκα θαη ηνλ δηακέηξνπ 140 κέηξσλ θξαηήξα ηνπ, είλαη έλα από ηα θπζηθά 
ζαύκαηα ηεο ρώξαο. Η ειηθία ηνπ εθαηζηείνπ απηνύ είλαη κηθξόηεξε από 7.000 ρξόληα 

θαη γηα εθαηνληάδεο έηε ήηαλ αλελεξγό, παξνπζηάδνληαο κόλν θνπκαξνιηθή δξάζε. Η 
πην ελεξγή πεξίνδόο ηνπ άξρηζε ην 1968, όηαλ κηα έθξεμε θαηέζηξεςε ηελ κηθξή πόιε 
Σακπαθόλ. Από ην 1968 κέρξη ην 2010 ην Αξελάι ήηαλ ην πην ελεξγό εθαίζηεην ηεο 

Κόζηα Ρίθα. Μεηά ην 2010 ε εθαηζηεηαθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα κεηώζεθε μαλά θαη ζήκεξα 
κπνξεί θαλείο λα δεη ζηελ θνξπθή ηνπ θώλνπ ζύλλεθα θαπλνύ ή ηέθξαο, όρη όκσο 

εθξήμεηο ιάβαο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. ην ηέινο ηεο εκέξαο ζα 
απνιαύζεηε ην κνλαδηθό θπζηθό δίθηπν ησλ ηακαηηθώλ πεγώλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξελάι, 
κέζα ζηελ θαηαπξάζηλε βιάζηεζε, ηα πνιύρξσκα ηξνπηθά ινπινύδηα θαη ηνπο ήρνπο 

ησλ ξεκάησλ θαη ησλ θαηαξξαθηώλ. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε κέξα: Αξελάι - Πεδνπνξία ζην Σξνπηθό δάζνο κε ηηο θξεκαζηέο γέθπξεο - 
Μαλνπέι Αληόλην 
πλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό έκπεηξν θπζηνδίθε μελαγό καο γηα κηα πεδνπνξία ηξηώλ 

ρηιηνκέηξσλ ζε έλα κνλνπάηη πνπ δηαζρίδεη ην ππέξνρν πνηθηιόκνξθν ηξνπηθό 
νηθνζύζηεκα θαη ζε κηα ζεηξά από  θξεκαζηέο γέθπξεο κήθνπο 5 έσο 100 κέηξσλ. Η 

κνλαδηθή απηή εκπεηξία ζα καο δώζεη ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ παλίδα θαη ηελ 



ρισξίδα ηνπ δαζηθνύ ζόινπ, θαζώο θαη ηελ ππέξνρε ζέα ζην επηβιεηηθό εθαίζηεην 
Αξελάι από κηα μερσξηζηή νπηηθή γσλία. Μεηά ηελ πεδνπνξία καο, ζα επηβηβαζηνύκε ζην 

πνύικαλ θαη ζα αλαρσξήζνπκε γηα κηα δηαδξνκή πεξίπνπ 5 σξώλ κε πξννξηζκό ηελ 
δεζηή αθηή ηνπ Εηξεληθνύ σθεαλνύ θαη ην Μαλνπέι Αληόλην, έλα κηθξό πάξθν ζε ζρέζε 
κε ηα ππόινηπα ηεο ρώξαο, αιιά ην πην δεκνθηιέο, κε ηηο ππέξνρεο παξαιίεο ηνπ 

αλάκεζα ζηνπο παξάθηηνπο ιόθνπο θαη ηελ πινύζηα ηξνπηθή βιάζηεζε. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε κέξα: Δζληθό Πάξθν Μαλνπέι Αληόλην, Δπίζθεςε, Βόιηα κε Καηακαξάλ 
Πξσηλή επίζθεςε ζην παλέκνξθν Εζληθό Πάξθν Μαλνπέι Αληόλην (Manuel Antonio 

National Park), έλα πξαγκαηηθό θόζκεκα ηεο θύζεο. Τπάξρνπλ πνιιά κνλνπάηηα γηα 
πεξπάηεκα θαη εκείο, ζπλνδεπόκελνη από εμεηδηθεπκέλν νδεγό, ζα απνιαύζνπκε έλαλ 

πεξίπαην κέζα ζηε δνύγθια, αλαδεηώληαο δώα ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Υξόλνο 
ειεύζεξνο θαη αθνινπζεί βόιηα κε Καηακαξάλ, απνιακβάλνληαο ηελ εθπιεθηηθή θύζε, 
ηελ κνλαδηθή ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο, ηηο λεζίδεο θαη ηνπο βξαρώδεηο 

ζρεκαηηζκνύο. Έρεηε πάληα έηνηκε ηελ θάκεξά ζαο! ηάζε ζηελ  παξαιία Bisaenz γηα 
θνιύκπη κε αλαπλεπζηήξα ζε θξπζηάιιηλα, δεζηά λεξά, αλαδεηώληαο αζηεξίεο, 

αγγειόςαξα θαη δηάθνξα άιια είδε ηνπ ππνζαιάζζηνπ θόζκνπ. ην θαηακαξάλ ζα είλαη 
δηαζέζηκα πνηά θαη ζλαθ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Δείπλν. Δηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε – 9ε κέξα: Μαλνπέι Αληόλην - αλ Χνζέ - Πηήζε γηα ηελ Αζήλα 

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ αλ Υνζέ, απ΄ όπνπ ζα 
επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Άθημε 
ζηελ Αζήλα ηελ επόκελε εκέξα. 

 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 

Αλαρώξεζε Γίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

10/05 & 07/06 1.659 € + 541 € 

 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό  
 Δηακνλή ζε μελνδνρεία 5*, 4* θαη lodges  

 ην αλ Υνζέ δηακνλή ζην Grand Hotel Curio Collection By Hilton 5*, ην 
μελνδνρείν-"θόζκεκα" ζην πην θεληξηθό ζεκείν ηεο πόιεο  

 ην Μαλνπέι Αληόλην δηακνλή ζην μελνδνρείν Parador Resort & Spa 5*  
 Ηκηδηαηξνθή ζην αλ Υνζέ, ζην Αξελάι θαη ζην Εζληθό Πάξθν Μαλνπέι Αληόλην  
 Πιήξεο δηαηξνθή ζην lodge ηνπ Σνξηνπγθέξν  

 Επηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, κεηαθνξέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 
πξόγξακκα  

 Είζνδνη ζηα πάξθα θαη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 
πξόγξακκα  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ 
 Αζθάιεηα covid-19 

 

 
 

 
 
 

 



Γελ πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά: € 890  
 Φόξνο εμόδνπ ηεο Κόζηα Ρίθα: πεξίπνπ $ 30/άηνκν (πιεξώλεηαη επηηόπνπ ζην 

αεξνδξόκην ηνπ αλ Υνζέ) 

 
εκεηώζεηο: 

 
 Απαξαίηεην δηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από 

ηελ ρώξα  

 Η ζεηξά ησλ εθδξνκώλ θαη ησλ επηζθέςεσλ κπνξεί λα αιιάμεη αλ απηό θξηζεί 
αλαγθαίν (ιόγσ απξόβιεπησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θιπ.) γηα ηελ θαιύηεξε 

έθβαζή ηνπ  
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 

Πηήζεηο: 
 

Αξηζκόο 
Πηήζεο 

Ηκ/λία 
Πηήζεο 

Γηαδξνκή  
(από – πξνο) 

Ώξα 
Αλαρώξεζεο 

Ώξα 
Άθημεο 

LH 1285 1ε εκέξα Αζήλα – Φξαλθθνύξηε 07:00 09:05 

LH 518 1ε εκέξα Φξαλθθνύξηε – αλ Υνζέ 13:30 19:00 

LH 519 8ε εκέξα  αλ Υνζέ – Φξαλθθνύξηε 20:50 15:00+1 

LH 1284 9ε εκέξα Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 16:50 20:35 

 


