VIATGE A COSTA RICA

Dimecres 28 Juliol 2010 - 20+30$ = 50$
◦
◦
◦
◦
◦

Sortida Barcelona 11:00 (BCN) – Vol. American Airlines AA151
Arribada New York (JFK) 13:50
Sortida New York 15:10 – Vol. American Airlines AA611
Arribada San José (SJO) 18:35
Nit a S.José – Hotel Margarita la Garita - CONFIRMAT, PAGAT!
▪ http://www.margarita.cr/
▪ http://www.bed-and-breakfast.cr/photos.htm
▪ 70$ (els 4 si lloguem apartament)
▪ Tenim full amb instruccions pel taxista

Dijous 29 Juliol 2010 - 70$
◦ Ens porten el cotxe a l'hotel
◦ Marxem a Manuel Antonio - 180km - 2h30m
▪ proposta marxar entre les 8 i les 9
◦ Hotel Mimos - http://www.mimoshotel.com/ - CONFIRMAT, PAGAT!
◦ Tipus 'Playa del Carmen', botiguetes, restaurants, 'chiringuitos', etc.
◦ Informar-nos d'activitats pel dia següent

Divendres 30 Juliol 2010 -50$
• Improvisar

Dissabte 31 Juliol 2010 - 50$
◦ Marxem cap a Monteverde - 235km - 4h
▪ http://monteverdeinfo.com
▪ proposta, marxar entre les 7 - 8h
◦ Hotel El Tucán http://www.hoteleltucan.net/ - CONFIRMAT, NO
PAGAT!
▪ u/p:oriol.rius@gmail.com/ges2ges.
▪ Poble: Santa Elena
▪ 100m Costa Rica National Bank, davant del Orchid garden project

Diumenge 1 Agost 2010 - 140$
◦ EXTREMO CANOPY (45$/persona amb el Superman) ho contracteu a
l'Hotel el Tucán, fa bons preus i us venen a buscar amb una fragoneta a
l'hotel mateix...
◦ També us recomano caminar pels PUENTES COLGANTES, ja us dirà quins
són els millors.

Dilluns 2 Agost 2010 - 70$
◦ Marxem a Arenal – 190km - 4h
▪ proposta hora sortida, 7 del matí
◦ Hotel Linda Vista del Norte - habitació amb vistas al volcà (es veu com cau
la lava) - CONFIRMAT, PAGAT?
▪ http://www.hotellindavista.com/
◦ Nit: observatory lodge (es pot escoltar el volcà) és un hotel i s'hi pot anar de
visita
◦ Aigües Termals o la gent del poble en coneix de gratis (les millors són les
gratis), n'hi ha en recintes i en hotels

Dimarts 3 Agost 2010 - 100$
• Improvisem

Dimecres 4 Agost 2010 -70$
◦ Marxem a Tortuguero – 270km - 6h
▪ sortir molt aviat, perquè hem de tornar el cotxe i agafar 'barco' a
Tortuguero
◦ Tornem cotxe de lloguer abans d'agafar el 'barco' a Tortuguero - La PavonaTerme Guapiles
▪ ruta cotxe complexe, mirar bé els mapes!!!

▪ cal anar fins a Guapiles i agafar una 'merda' carretera direcció
'Cariari' que és prop de 'La Pavona'
◦ Barquixuela 40min Tortuguero
▪ bote compañía COOPETRACA (LA PAVONA RIO LA
SUERTE) - horas salida - 8.00am, 12:30pm y 4:15pm
▪ 3a parada del bote al llegar al pueblo (casi al final del pueblo)
▪ decirle al capitán que les deje al hotel Miss Junie
◦ Hotel Casa Marbella - http://casamarbella.tripod.com/index.html
▪ Hotel Miss Junie recomanat pel Daryl - CONFIRMA, NO
PAGAT!
◦ nit tortugues

Dijous 5 Agost 2010 - 100$
◦ Matí canals, preguntar per Sr.Castor (15$/persona), reservar dia abans.

Divendres 6 Agost 2010 -150$
◦ De Tortuguero a Moin en Barco 3:30h. de viatge 35$/persona BIODRAMINA!
▪ proposta agafar barco o 'barco-taxi' cap a les 9-10 del matí no més
tard
◦ després 2 opcions: de moin a limon en bus(molt lent) o segona opció agafar
taxi(1h) de moin a playa negra directe, ~10$ per persona
◦ Si vas de moin a limon en bus llavors -> a Limon agafEs bus de 1,30 horas
cap a playa negra.
◦ allà pillem bus fins a Playa Negra
◦ Propers dies excursions des de l'hotel Le Blanc cap a zones properes:
▪ Cahuita
▪ Parcs Naturals
▪ Platges
▪ Cascades
▪ etc
◦ DESPUÉS DEL PUENTE DE HIERRO LLEGANDO A 'PUERTO VIEJO',
400m antes del pueblo
◦ FINALMENTE QUEDEM SOBRE LES 14h-15h al SUPERMERCAT
DIAMANTE DE PLAYA NEGRA

Dissabte 7 Agost 2010 - 60$
Diumenge 8 Agost 2010 - 60$
Dilluns 9 Agost 2010 - 60$
Dimarts 10 Agost 2010 - 100$
◦ Marxem a San José al matí en bus – Km.200 - 5h

◦ Visita ciutat
◦ Nit a San José – Hotel: Margarita la Garita - CONFIRMAT, PAGAT!

Dimecres 11 Agost 2010 - 50$
◦ DEMANAR TAXI A L'HOTEL PER L'ENDEMÀ MOLT AVIAT AL
MATÍ!!!
◦ Sortida San José (SJO) 7:45 – Vol. American Airlines AA622
◦ Arribada New York (JFK) 14:55
◦ Sortida New York (JFK) 18:50 – Vol. American Airlines AA152
◦ Arribada Barcelona (BCN) 8:45 (dia 12/Agost)

NOTES:
• MÒBIL VICTOR: 87 065 374
• TLF. CONTACTE FINS 31 DE JULIOL: 2750 2111 - JOSEP MARIA TARRIDA
(HOTEL LE BLANC)
• lloguer de Cotxe: EUROPCAR (CONFIRMAT)

NOTES del PAÍS:
Electricitat
• 110v i dues patilles planes
Moneda
• colon moneda local • billets menys de 50$ , no EUROS!!!
Horari
• -6 respecte GMT
• -8 spain estiu
Temps
• seca: noviembre-mayo
• lluvia: mayo-nov, plou les tardes
Vols interns
• http://www.spiritair.com/
• http://www.asuaire.com
• flysansa.com
• nautreair.com
zones a visitar de costa rica
* arenal (nord, pacífic) - volca, llac, aigües termals
* vocas del toro (sur, carib)
* corcovado (sur, pacífic) - selva tropical, difícil accés

* guanacaste (nord, pacífic) - platges de somni, carretera o avió
* manuel antonio (centre, pacífic) - platges de somni (molt turístic), molta fauna al parque
natural
* monteverde (nord, quasi central) - no arriba carretera, boscos tropicals senderos o
avistamiento de quetzales
* puerto viejo-cahuita (sud, carib) - festa i platges
* rincon de la vieja (nord, pacific-centre) - ascens al volca actiu i bosc tropical, aigües
termals, tirolina per la selva, passeig a cavall, etc.
* san josé (centre, una mica al nord) - vida nocturna, es poden fer varies excursions d'un dia
des de s.josé: parcs nacionals, zooave, mariposarios, jardin de orquideas, rafting, volcanes,
etc. bon lloc per fer compres.
* tortuguero (nord, carib) - zona natural, humedales, canales naturales, tortugues.
Carretera+Barco o avió.
platges:
* bahía culebra, golfo de papagayo (molt nord, pacífic). hotels de luxe i diversos llocs de
luxe on descansar.
* playa blanca (centre, pacífic): esta en club privat que té un hotel i reserva natural. la més
propera a s.josé (2h carretera)
* playa carrillo (nord, pacífic): molt verge quasi no hi ha ni allotjament, però aprop hih a
p.samara on hi ha d tot.
* play conchal (nord, pacífic): una de les més xules del pais. htoel luxe melià, però n'hi ha
més.
* playa cuajiniquil (nord, pacífic, tocant nicaragua). aigües fresques i soletat (bahia santa
elena) prop parque santa rosa, hi ha allotjament i acampada.
* playa flamingo (nord, pacífic): zona turístca molts hotels arena blanca i aigua cristalina
* playa grande (nord, pacífic). hotels a la platja, tortugues, lloc protegit.
* playa hermosa (nord, pacífic), hotel cadena sol turisme nacional.
* playa manuel antonio (centre, pacífic), força allotjaments, zona de festa.
* playa tambor (nord, pacífic, punta del golf): hotel barceló playa tambor un dels més grans
del país. té regim tot inclòs. poble: Montezuma, altres hotels.
* playa uva (sud, carib) - platges salvatges i diferents.
Rafting:
* Casa de Maquinas (clase V) - naixement del Raventazón
* riu Corobici (classe I-II)
* riu Pacuare (classe III-IV)

