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Circuit Panama şi Costa Rica 
(05.04.2019-16.04.2019 / 10 NOPŢI LA DESTINAŢIE) 

 

2.099€/persoană 

 
ITINERARIU 
Ziua 1 - 05.04: Bucureşti – Panama City 
Check-in şi îmbarcare pe Aeroportul Bucureşti Otopeni cu destinaţia Panama. Sosire în Panama şi transfer în Panama 
City pentru cazare la hotel. 
Ziua 2 - 06.04: Panama City & Canalul Panama* – Peninsula Punta Paitilla – Panama City 
Mic dejun. Timp liber sau opţional, tur Panama City şi Canalul Panama (canalele de ecluză – Miraflores)*: Altar de 
Oro Church (Biserica San José), Plaza de Francia, Palatul Prezidenţial (El Palacio de las Garzas). Ulterior, vizită la 
zgârzie-norii din Peninsula Punta Paitilla. Cazare la hotel în Panama City. 
Ziua 3 – 07.04: Panama City – Chitre 
Mic dejun. Transfer la Chitre. Timp liber la dispoziţie pentru relaxare sau explorare pe cont propriu. Cazare la hotel în 
Chitre. 
Ziua 4 – 08.04: Chitre – Dominical (Costa Rica) 
Mic dejun. Transfer către Paso Canoas (aflat la graniţa ţării), cu o durată aproximativă de 4 ore şi jumătate. După 
încheierea formalităţilor vamale, se ajunge în zona Dominical din Costa Rica după aprox. 2 ore şi jumătate. Timp liber 
la dispoziţie pentru relaxare. Cazare la hotel în zona Dominical. 
Ziua 5 – 09.04: Dominical 
Mic dejun. Timp liber sau activităţi opţionale*: observarea delfinilor, tur cu barca prin pădurea de mangrove din Insula 
Damas sau vizită la Marino Ballena National Park. Acesta a primit numele după specia balenelor cu cocoaşă care ajung 
aici în perioada decembrie-aprile în drumul lor spre Nord. Acesta este cel mai lung sezon din lume în care pot fi 
observate balene cu cocoaşă. Cazare în zona Dominical. 
Ziua 6 – 10.04: Dominical – Monteverde 
Mic dejun. Transfer către Rezervaţia Naturală Monteverde. Oprire pentru turul cu barca pe Râul Tarcoles, prilej pentru 
a admira cea mai mare colonie de crocodili din lume. În cadrul vizitei la pădurea de mangrove, una dintre cele mai 
bogate biodiversităţi din zonă, veţi descoperi şi o specie de papagali (The Scarlet Macaw), spectaculos colorată în 
nuanţe de roşu-portocaliu, albastru şi galben. Prânz inclus. Cazare la hotel în zona Monteverde. 
Ziua 7 – 11.04: Monteverde 
Mic dejun. Opţional, tur al Pădurii Monteverde Cloud şi Tur Trapiche*. Monteverde Cloud este o invitaţie în inima 
verde a zonei: copaci înalţi, orhidee, bromelie, ferigă, viţă de vie, jaguar, ocelot, tapir sau pasărea quetzal (Resplendent 
Quetzal). În Turul Trapiche pot fi observate plantaţii de banane, nuci macadamia, portocale, trestie de zahăr sau 
arracia. Se poate lua parte la diferite demonstraţii în care este explicat procesul de obţinere a trestiei de zahăr / cacao 
sau a procesului folosit de diferite mori utilizate în producţie (sunt 3 tipuri în această fermă). Punctul culminant este dat 
de locul în care sunt produse bomboane artizanale din trestie de zahăr. Cazare la hotel în zona Monteverde. 
Ziua 8 – 12.04: Monteverde – La Fortuna, Arenal 
Mic dejun şi transfer către La Fortuna, Arenal. Timp liber la dispoziţie pentru relaxare sau explorarea zonei pe cont 
propriu. Cazare la hotel în Arenal. 
Ziua 9 – 13.04: La Fortuna, Arenal 
Mic dejun. Timp liber sau opţional, transfer în zona Vulcanului Arenal*, pentru panoramă. Ulterior, se vizitează o 
pădure tropicală, de unde se poate asculta muzica fascinantă a vulcanului, dar şi a broaştelor sau a tucanilor sau se pot 
admira numeroşii licurici din zonă. Cazare la hotel în zona Arenal. 
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Ziua 10 – 14.04: La Fortuna, Arenal – San José 
Mic dejun. Deplasare către San José şi opţional, vizită la Parcul de Aventură Canopy San Luis*, aflat într-o pădure 
tropicală (cloud forest) din Regiunea Central Valley. Este ocazia potrivită pentru a descoperi habitatul respectiv, 
folosind diverse tiroliene / sisteme prin cablu sau platforme pentru un plus de adrenalină. Cazare la hotel în zona San 
José. 
Ziua 11 – 15.04: San José – Panama City – Bucureşti 
Mic dejun. Transfer la aeroportul din San José pentru check-in şi îmbarcare cu destinaţia Panama City. Ulterior, 
îmbarcare pe zborul Panama City – Bucureşti. 
Ziua 12 – 16.04: Bucureşti 
Se ajunge la Bucureşti după miezul nopţii. 
 
SERVICII INCLUSE 
• Transport cu avionul pe ruta Bucureşti – Panama City / San José – Panama City – Bucureşti 
• 1 bagaj de cală de 20 kg / persoană şi 1 bagaj de mână de 5 kg / persoană 
• Taxe de aeroport 
• Toate transferurile incluse 
• Cazare 10 nopţi, în cameră dublă, în hoteluri de 3 şi 4 stele 
• Mic dejun 
• Prânz în cadrul excursiei în pădurea de mangrove 
• Tur cu barca la colonia de crocodili de pe Râul Tarcoles 
• Ghid local 
• Asistenţă turistică în limba română 
 
SERVICII NEINCLUSE 
• Asigurare medicală şi storno 
• Taxele locale 
• Taxele vamale 
• Bacşiş pentru ghizii locali şi şoferi 
• Băuturile alcoolice şi răcoritoare la mese 
• Intrări la obiectivele turistice neincluse 
• Excursiile opţionale 
 
*Oferta este valabilă pentru un grup de minimum 16 persoane 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
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