Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Guatemala, Costa Rica

ROUTES DU BONHEUR Guatemala e Costa Rica: maravilhas da
América Central
O que é a ideia de patrimônio? Uma viagem por Guatemala e Costa Rica oferece uma
resposta esplêndida, do ouro pré-colombiano às riquezas naturais e encantadoras das
paisagens. Descobrimos sobretudo o reﬁnamento das civilizações do passado e a vontade
feroz das atuais de proteger regiões de fauna e flora únicas.

8 NOITES

Um concierge a seu serviço:

do

+1 800 735 2478 *

US$ 3 973,01*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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SANTA CATARINA PALOPO — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Casa Palopó
Hotel e restaurante às margens de um lago. A vista do lago Atitlan com os três vulcões que o dominam é
maravilhosa: da piscina de borda inﬁnita, das varandas ou simplesmente olhar através das grandes janelas, sem
que nada atrapalhe a visão. Construída sobre a encosta de uma colina, Casa Palopó conserva de seu passado
de residência privada uma atmosfera íntima única. A decoração é aconchegante, uma mistura de cores
intensas, de madeiras maciças, de objetos e de tecidos artesanais, e espaços pensados para serem vividos.
Deixe-se ﬁcar na biblioteca, nas espreguiçadeiras, ou à luz das velas da sala do restaurante, sonhando com sua
próxima escapada adentrando nesta natureza magnífica ou descobrindo a cultura maia.

Membro da Relais & Châteaux desde 2015
Carretera a San Antonio Palopó km 6.8
07011, Santa Catarina Palopó
(Sololá)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
Passeio ao mercado de Chichicastenango
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SAN JOSE — 1 NOITE

( 1 propriedade/propriedades )

No coração do vale central, a 1.150m, San José é privilegiada com uma suavidade primaveril que dura o ano
todo. A cidade tornou-se capital apenas em 1823 e, aos olhos dos visitantes, continua sendo uma cidade
“nova”. Entretanto, ali podemos encontrar, à sombra dos arranha-céus, alguns magníﬁcos edifícios do século
XIX, vestígios da época colonial. San José é uma introdução ideal à cultura do país graças aos seus belos
museus.

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Descoberta do Museu do Ouro PréColombiano
Uma noite no Teatro Nacional

1

1 300 km

*Preç o de uma c hamada loc al

2

65 km

3

89 km

4

Ma Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

3

BAJOS DEL TORO — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

El Silencio Lodge & Spa
Hotel e restaurante no bosque. Localizada no planalto central da Costa Rica, este eco-lodge requintado
convida a descobrir o esplendor da nebulosa selva tropical. Através das grandes janelas panorâmicas, a
natureza luxuriante emergindo das brumas parece uma pintura. As suítes se fundem à paisagem, e oferecem
umas vistas estonteantes ao rio ou à montanha do deque privativo com cadeiras de balanço. Espaçosos,
decorados em tons naturais, e com uma banheira de hidromassagem exterior, eles criam uma atmosfera
reconfortante de bem-estar, em perfeita harmonia com este entorno privilegiado. Uma pequena fazenda
ecológica fornece o restaurante que serve uma culinária fortemente inspirada nas tradições da Costa Rica.

Membro da Relais & Châteaux desde 2015
Bajos del Toro
21203, Bajos del Toro
(Alajuela)

Perto da propriedade

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

Banho nas fontes termais do vulcão Arenal
Cultura do café
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LA FORTUNA DE SAN CARLOS — 2 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Nayara Springs
Hotel e restaurante no bosque. No coração da ﬂoresta tropical da Costa Rica, encontram-se as vilas
independentes luxuosas e premiadas do Nayara Springs. O estabelecimento abriga um mundo de fauna e ﬂora
fabulosamente exuberante com o vulcão Arenal como cenário. O principal ponto de acesso ao resort privado,
localizado às margens do parque nacional, é uma ponte que atravessa discretamente a selva. Misturando
elementos modernos e exóticos, cada vila tem uma piscina de mergulho privada de águas termais minerais
naturais provenientes do vulcão Arenal. O spa com vista para a ﬂoresta é um verdadeiro santuário de
serenidade. Perfeito para um retiro romântico, o estabelecimento também é uma terra de aventuras situada em
meio a tucanos, a bichos-preguiça, a campos de lava e ao dossel florestal.

Membro da Relais & Châteaux desde 2017
7 km West La Fortuna road to Arenal Lake
road 142
21007, La Fortuna de San Carlos
(Alajuela)

Perto da propriedade
Sobre as águas: a reserva natural de Caño
Negro
Caminhada nos campos de lava do Arenal

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

