gxÜÜt wÉá ÄtzÉá x äâÄvÆxá

Proposta de rota en grupo para a rede Dianova
Nicaragua: história, cultura, natureza e Caribe
11 DIAS/10 NOITES: UMA ROTA POR MANAGUA, GRANADA, MATAGALPA (ROTA DO CAFÉ), RÍO SAN JUAN, EL CASTILLO, RESERVA INDIO
MAÍZ E LAGUNA DE PERLAS, VISITANDO CAYOS PERLAS E COMUNIDADES MULTIÉTNICAS
A Dianova e a Rutas Escondidas propõem-lhe conhecer a Nicarágua de forma sustentável e
responsável, colocando o valor da participação local e o desenvolvimento humano sustentável
como elementos chave para o desenvolvimento turístico

Nicaragua

Ya ves, viajero, está su puerta abierta,
todo el país es una inmensa casa.
No, no te equivocaste de aeropuerto
entrá nomás, entrá nomás,
estás en Nicaragua.
Noticias para viajeros
Julio Cortázar

A

Nicarágua, situada entre dois oceanos e
coberta por lagos e vulcões, é um país de paz
e calor, onde confluem a história, a cultura, a
poesia e a natureza. A natureza na Nicarágua
é ainda poderosa e um país diverso em cores,
elementos e contrastes
• Verde, pela sua exuberante e enorme biodiversidade,
o país tem as maiores extensões de Floresta Tropical
e os ecossistemas de planícies melhor conservados
de toda a América Central.
• Azul, pela água das suas praias e lagos, 305 km de
costa no Oceano Pacifico e 450 km na Costa
Atlântica-Caribe. Entre estes dois oceanos,
encontram-se o Lago Managua (Xolotlán), com 1053
Km quadrados e o Lago Nicaragua (Cocibolca) com
8138 Km quadrados.
• Vermelho, pelo fogo que representa os seus 25
vulcões, dos quais 6 ainda estão activos.
A Nicarágua é um país multicultural. À sua história e ao
seu passado colonial na zona Norte, Central e do
Pacífico une-se a Costa Atlântica, onde confluem
diversos povoadores das etnias como Garifuna,
Miskitos, Creoles, Rama, Sumo e Mestizos.
O resultado desta cosmovisão indígena de influências
europeias, africanas e outras partes do país é muito
exótico, caribenho, e faz da Nicarágua um país
extremamente interessante.
Também, segundo o CRE da Embaixada de Espanha
(Conselho de Residentes Espanhóis na Nicarágua): “A

Nicarágua é um dos países da América Central que tem
os melhores indicadores de segurança pública”.
A Nicarágua é um país eminentemente agrícola, com
produção de cereais e pecuária, sobretudo no sector
bovino, com uma produção relevante de carnes e
produtos lácteos, apesar de ter uma baixa taxa de
produtividade, em que os produtores conseguem muito
pouco valor acrescentado da sua produção.
Nos últimos anos, o café conseguiu uma grande
aceitação internacional, no segmento dos cafés de alta
qualidade.A actividade piscatória também cresceu
notavelmente, especialmente a do camarão.

Alguns dados de interesse

• País vulcânico e tropical, alberga no seu interior dois
grandes lagos (Lago Nicaragua e o Lago Managua).
• A capital é Manágua e o idioma oficial é o Espanhol
(no Caribe fala-se Inglês e idiomas indígenas).
• Uma superfície com 129.424 Km (7,7% é água).
• 5,5 milhões de habitantes.
• A moeda oficial é o córdoba (30 Córdobas = 1 euro).
• A temporada das chuvas é de Maio a Outubro e o
verão é de Novembro a Abril.
• A principal actividade económica é a agro-pecuária:
café, tabaco, algodão, cana-de-açúcar (rum), feijão ,
milho e banana, criação de gado.
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Dia 1. Chegada na Nicarágua
Recepção no aeroporto de Manágua. Transfer para a cidade. Chegada ao Hotel Europeo. Sessão de boas-vindas
no hotel. Tempo livre para o jantar.
Alojamento Hotel Europeo.

O HOTEL EUROPEO, É ACTUALMENTE GERIDO PELA
FUNDAÇÃO DIANOVA NICARAGUA. SUA MISSÃO É

"FORNECER SERVIÇOS DE CATERING COM ATENÇÃO
PESSOAL DE EXCELENTE QUALIDADE E APOIAR O
PROGRESSO SOCIAL, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO"
OS LUCROS DO HOTEL SÃO CANALIZADOS PARA PROJETOS
SOCIAIS DA FUNDAÇÃO
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Dia 2. Granada
Pequeno-almoço no hotel, transfer para Granada e turismo da cidade de Granada: Colón, o mercado, a catedral,
a Casa de los Tres Mundos, Iglesia de la Merced, Convento de São Francisco, entre outras atracções.
Tempo livre para almoço.
Passeio de barco em torno das ilhotas de Granada, um conjunto de 365 pequenas ilhas vulcânicas no Lago
Nicarágua. Tempo livre para jantar e dormida na cidade de Granada.

GRANADA É UMA CIDADE ESPECIAL
PARA PASSEAR, CAMINHAR E SE
PERDER NAS RUAS
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Dia 3. Granada - Masaya - Managua
Pequeno-almoço no hotel e a caminho para Managua, visita do vulcão Masaya um dos maiores do país e das
mais emblemáticas atrações em toda a América Central.

Masaya é conhecida como a capital do folclore nicaraguense e é uma das maiores cidades da Nicarágua, também
conhecida como “Cidade das Flores”, pela tradição dos seus habitantes enfeitarem as suas casas com flores e de
cuidarem dos seus jardins.
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Chegada a Manágua. Visita guiada pela cidade
É a capital de Nicarágua. Encontra-se rodeada pelo Lago Manágua, em língua Indígena Xolotlán, e por diversas
lagoas. Manágua não é o objectivo principal para conhecer a Nicarágua apesar de paisagisticamente ser atractiva,
pela sua geografia horizontal e pelos seus constantes espaços arborizados. É a cidade com mais árvores per capita
de toda a América.

AS RUAS DE MANÁGUA NÃO TÊM NOME. O SISTEMA DE
ORIENTAÇÃO É UM MÉTODO BASEADO NA LOCALIZAÇÃO
DE REFERÊNCIAS, COMO COMÉRCIOS OU ENTIDADES

(ONDE ESTÁ O INTUR, ONDE ESTÁ A RACACHACA…).
POR VEZES, ESTES LUGARES JÁ NÃO EXISTEM (ONDE
FICAVA A FARMÁCIA VIDA, ONDE FICAVA A VICKY…)

O centro histórico de Manágua foi praticamente destruído no terramoto de 1972. Ainda sobrevivem alguns
edifícios que as Rutas Escondidas lhe propõem conhecer, num tour urbano onde poderemos apreciar igualmente
os elementos e pontos de maior interesse da cidade. Tais como a velha Catedral, o Palácio da Cultura, o
Teatro Nacional Rubén Darío, o lago Xolotlán, a Lagoa Tiscapa e o pontão, entre outros.
Tempo livre para almoço durante o passeio.
Tempo livre para jantar e dormida em Manágua. Em Hotel Europeo.
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Dia 4. Managua - Matagalpa: Rota do Café

A NICARÁGUA PRODUZ UM DOS MELHORES
CAFÉS DO MUNDO. A PRODUÇÃO DE CAFÉ
NICARAGUENSE CONCENTRA-SE NO NORTE DO
PAÍS. PRINCIPALMENTE ENTRE NUEVA SEGOVIA,
MATAGALPA E JINOTEGA

Pequeno-almoço em Manágua, a unidade de Matagalpa. Montanhas do Fundadora, Cooperativa La Jiguina.
Propomos-lhes iniciar a nossa rota com um bonito passeio, por um lugar arborizado e clima fresco nas montanhas
de La Fundadora que vai desde Matagalpa, com uma importante produção de café, até chegar a Jinotega,
cidade das neblinas, igualmente produtora de café. Todo este trajecto constitui um eixo essencial na produção de
café nicaraguense.
Nesta rota visitaremos a cooperativa Jigüina, que colhe o seu café nas montanhas de La Fundadora sobre a bacia
hidrográfica do rio Jigüina, onde poderemos observar a produção de café e conversar sobre o seu processo de
produção, processamento e comercialização.
Como aparece na etiqueta do Café Jigüina: « Cultura introduzida nos meados do século XIX pelas mãos laboriosas
de homens e mulheres unidos em cooperativas ».
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Dia 5. Matagalpa - Rio San Juan: San Carlos - El Castillo
Pequeno-almoço no Fundador e transferência para San Carlos. Tempo livre para almoço. Transfer de barco no Rio
San Juan de El Castillo, uma bela pequena aldeia de colorido contendo a Fortaleza da Imaculada Conceição.
Tour do castelo e fortaleza. Tempo livre para o jantar. Alojamento em El Castillo.

RIO SAN JUAN É UM RIO 200
KM DE COMPRIMENTO,
LEVANTANDO-SE NO GRANDE
LAGO DA NICARÁGUA OU
COCIBOLCA

- MAR DOCE - E

DESÁGUA NO MAR DO
CARIBE

FORTALEZA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO

8

Dia 6. El Castillo - Rio Bartola - Reserva Biológica Indio Maiz

INDIO MAIZ RESERVA BIOLÓGICA É
CONSIDERADO UMA DAS RESERVAS
NATURAIS MAIS BEM PRESERVADAS DA
NICARÁGUA. ELE ESTÁ LOCALIZADO
NA ESQUINA SUDESTE DO PAÍS, NA
FRONTEIRA COM O RIO SAN JUAN

Pequeno-almoço no hotel. Passeio de barco para o rio Bartola e Indio Maiz Reserva Biológica onde o corredor
biológico de Rio San Juan, declarado Reserva da Biosfera Mundial começa. Tempo livre para almoço. Tempo livre
para o jantar. Passeio noturno. Alojamento em El Castillo.
A reserva Biológica Indio Maiz abrange 3.180 quilômetros quadrados e é o lar de uma grande variedade de
animais da selva. Incluindo centenas de espécies de aves, incluindo tucanos, papagaios e beija-flores. A área é
também o lar de mamíferos, como veados, preguiças, javalis, pumas, onças, fardos, raposas e até peixes-boi,
além das três espécies de macacos que vivem no país (macacos bugios, de cara branca e macacos-aranha). Além
disso, poderá encontrar venenosos sapos, cobras, crocodilos, tartarugas e iguanas.
Embora seja uma área vasta, muito do que não pode ser verificado porque o Ministério dos Recursos Naturais
(MARENA) não permite que as pessoas se aventurem para a maioria dos lugares. No entanto, existem duas áreas
onde você pode desfrutar dos tesouros naturais escondidos neste canto remoto da Nicarágua.
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Dia 7. El Castillo - San Carlos - Managua
Pequeno-almoço em El Castillo y traslado a San Carlos. Almoço en San Carlos. Saída para Managua. Tempo
livre para jantar. Alojamento em Managua, Hotel Europeo.

Dia 8. Costa Caribe - Laguna de Perlas: Comunidades multiétnicas
Pequeno-almoço no hotel em Manágua. Transfer para o aeroporto, em direção a Bluefields, capital da Região
Autônoma do Atlântico Sul, RAAS e local de entrada para a Costa do Caribe da Nicarágua.

Chegada, recepção no Bluefields, e transfer de barco a partir de
Bluefields para Laguna de Perlas é, talvez, um dos lugares mais
escondidos da Nicarágua, o seu enigmático nome evoca-nos um passado
bucaneiro misterioso.
A natureza na Laguna de Perlas é uma das mais selvagens de toda a
Nicarágua, com uma extraordinária diversidade biológica e ecológica,
de floresta tropical; especialmente impressionante é a lagoa, uma das
maiores da América Central, interligada com rios, rodeada de manguezais e ligada com o Mar do Caribe. Laguna
de Perlas é um enclave multicultural que caracteriza os habitantes da Costa Caribe da Nicarágua, quatro de seis
grupos étnicos encontram-se aqui: Creole, Garífuna, Miskitos e Mestizos.
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Dia 9. Costa Caribe: Cayo Perlas
Pequeno-almoço em Laguna de Perlas. Posteriormente, a uma hora de barco por águas transparentes encontrase Cayos Perlas, um arquipélago de pequenas ilhas com praias de areia branca, espectaculares fundos marinhos
e águas de cor turquesa. Desportos aquáticos, mergulho, observação de diversidade marinha, sistemas de recifes
de coral.
Almoço. Desfrute ainda de tempo para continuar a prática de desportos náuticos, natação ou de relaxamento.
Jantar e sistema de acampar durante a noite.

Dia 10. Laguna de Perlas - Bluefields - Managua
Pequeno-almoço no Cayo Perlas. Transfer para Laguna de Perlas. Refrescos em Laguna de Perlas e transfer para
Bluefields. Chegada em Bluefields em direção a Manágua. Chegada a Manágua. Reunião e jantar de despedida
e dormida no Hotel Europeo.

Dia 11. Regresso a casa
Pequeno-almoço no hotel em Manágua. Transfer para o aeroporto. Regresso a casa
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Inclui
Transfers de aeroporto internacional de Manágua Manágua, ida e volta
Transporte terrestre y acuático durante todo o
programa

Não está incluído
Voo da cidade de origem - Manágua
Gorjetas

Transfers Manágua - aeroporto local, ida e volta

Trâmites / Documentação para a viagem

Avioneta Manágua-Bluefields-Manágua.

Trâmites/ aeroportos locais

Alojamento 9 noites e pequenos-almoços, quarto
duplo

Bebidas alcoólicas

1 noite de alojamento em tendas (Cayo Perlas)
Estadia completa em La Fundadora
Estadia completa em Laguna de Perlas
Equipamento para atividades aquáticas em Cayos
Perlas
Todas as atividades descritas, excursões, passeios,
museus e visitas a locais designados
Água por todo o caminho
Guias bilíngües especializadas
Jantar de despedida
Impostos e seguros

Qualquer item que não apareça em “incluído”

