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Localização

 

Idioma

O espanhol é a língua o�cial da Costa Rica, porém, cinco idiomas indígenas continuam 
a ser falados no país, sendo eles: Cabécar, Maléku, Bribri, Buglere e Guaymí.

Dica Karibu: baixe no Google Tradutor o português e o espanhol para utilizar em 
situações sem Internet.

Moeda

A moeda o�cial do país é o Colón (CRC) costa-riquenho. R$10 corresponde em torno 
de 1.174 CRC. 

Dica Karibu: baixe o aplicativo Currency que permite checar variações cambiais a 
qualquer momento. Recomendamos viajar com USD a serem trocados pela moeda 
local no próprio país. Se possível, leve também um cartão de crédito.

Clima

O clima do país é tropical e subtropical. A estação seca ocorre de novembro a abril e a 
estação chuvosa entre maio e outubro. O clima em Tortuguero é típico de uma selva 
tropical, quente, com alta umidade e vegetação tropical verde por toda parte, com 
temperatura média em Julho de 24OC.

Dica Karibu: visto que trabalharemos em um projeto social, recomendamos utilizar 
roupas discretas e confortáveis, discretas e frescas. 

Culinária

A culinária costa-riquenha é uma mistura das origens americana, espanhola e africana. 
Pratos tradicionais como o Tamale e outros de milho são os mais representativos da 
in�uência indígena. Os espanhóis trouxeram muitos ingredientes novos para a cozinha 
do país, especialmente especiarias e animais domésticos. Posterior ao século XIX, o 
sabor africano in�uenciou na gastronomia do país.

o  p a i s´

A Costa Rica é um país da América Central, limitado ao 
norte pela Nicarágua, a leste pelo mar do Caribe, a sudeste 
pelo Panamá e a oeste pelo Oceano Pací�co. San José é a 
capital e cidade mais populosa.

Índia

China



População

A população do país é superior a 4,5 milhões habitantes, sendo que 64% reside em áreas 
urbanas. São José é a cidade mais populosa com mais de 340 mil habitantes e o 
cristianismo é a religião predominante. Em novembro de 2017, a National Geographic 
nomeou a Costa Rica como o "país mais feliz do mundo" e a nação costuma ter uma alta 
classi�cação em várias métricas de felicidade. As razões incluem o alto nível de serviços 
sociais, a natureza exuberante, alta expectativa de vida e corrupção relativamente baixa.

Educação e Saúde

A taxa de alfabetização de aproximadamente 97% e o inglês é amplamente falado 
principalmente devido à indústria do turismo da Costa Rica. A educação pública 
universal é garantida sendo gratuita a pré-escola e a escola secundária. Existem 
universidades públicas e privadas, a Universidade da Costa Rica foi premiada com o 
título de "Instituição Meritória de Educação e Cultura Costarriquenha".

A expectativa de vida do país é de 79 anos. Cuidados preventivos de saúde também são 
bem sucedidos. Em 2002, 96% das mulheres da Costa Rica utilizavam alguma forma de 
contracepção e cuidados pré-natais foram prestados a 87% de todas as mulheres 
grávidas. Todas as crianças com menos de um ano de idade têm acesso a clínicas de 
saúde e a taxa de vacinação é acima de 91%.

Curiosidade: A Península de Nicoya é considerada uma das Zonas Azuis do mundo, 
onde as pessoas vivem ativamente após os 100 anos. 
 

Economia e Turismo

A economia nacional se baseia no turismo, agricultura e fabricação de produtos 
eletrônicos. A Costa Rica é a nação mais visitada na região da América Central, sendo 
que o turismo é impulsionado pelos elementos naturais do país, em especial as 
cordilheiras e vulcões, além das belas praias. A agricultura, por sua vez, destaca-se pela 
grande produção de café e banana. A fabricação de produtos eletrônicos é o grande 
destaque da indústria nacional.
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o  p r o j e t o

O Parque Nacional Tortuguero foi criado para proteger a maior população de nidi�cação 
de tartarugas verdes no Atlântico, buscando reduzir a caça furtiva de ovos e espécies 
adultas. O projeto Turtle Love, desde 2018, tem por missão preservar as tartarugas 
marinhas por meio do envolvimento da comunidade local, pesquisa aplicada e contato com 
agências ambientais, executando um projeto de conservação comunitária que protege a 
nidi�cação por 5 km da Playa Tres. 

O Turtle Love, desde sua criação, teve impactos ambientais signi�cativos por meio de uma 
equipe multinacional com diversas experiências pro�ssionais. Con�ra abaixo alguns dos 
dados coletados até o momento:

Caça furtiva reduzida
em mais de 70%

726 ninhos
protegidos

Mais de 56.660
�lhotes salvos



a t i v i d a d e s

Os voluntários podem atuar em diferentes frentes, mediante suas habilidades e interesses. Não 
é necessário ter nenhum conhecimento especí�co, pois a Karibu irá capacitar previamente na 
execução das atividades desenvolvidas. O mais importante é a proatividade para aprender, 
ensinar e adquirir novas experiências. Atividades sugeridas: 

Patrulhas noturnas com os pesquisadores para coletar dados
sobre a nidi�cação de tartarugas marinhas e ajudar a manter

uma presença na praia que impede a caça furtiva.

Limpeza das praias, eventos de extensão comunitária
e atividades de educação ambiental para

crianças de escolas locais.

Censos matinais para contabilizar rastros e ninhos,
veri�car status e inventariar os ninhos chocados

para determinar o sucesso de incubação.





c u s t o s

7 dias de imersão e voluntariado: R$2.100

14 dias de imersão e voluntariado: R$3.700

21 dias de imersão e voluntariado: R$5.300

30 dias de imersão e voluntariado: R$6.800

INCLUSO NO CUSTO:

    Trabalho voluntário de impacto numa organização comprometida;

    Hospedagem simples;

    Café da manhã, almoço e jantar;

    Imersão na cultura do país com apoio de um parceiro nativo;

    Camisa da Karibu;

    Certi�cado de Participação Voluntária;

    Capacitação antes da viagem objetivando legados consistentes.

o que não está incluso:
    Passagem aérea | Seguro viagem | Translado (USD 40) 

forma de pagamento:
    7 dias: em até 2x (sem juros) de R$1.050 por transferência bancária ou PIX.

    14 dias: em até 3x (sem juros) de R$1.233,33 por transferência bancária ou PIX.

    21 dias: em até 4x (sem juros) de R$1.325,00 por transferência bancária ou PIX.

    30 dias: em até 5x (sem juros) de R$1.360,00 por transferência bancária ou PIX.

Caso queira �car outro período
de tempo, sem problemas!

Basta nos solicitar a cotação.



f a Q

1. Por que preciso pagar se estou realizando um trabalho voluntário?
A organização sobrevive e arca com as despesas por meio de doações. Tudo o que recebe, 
investe no bem-estar do nicho assistido. Desse modo, não tem sobra �nanceira para arcar com 
os gastos de voluntários que queiram ter a experiência no local. 

2. O que essa experiência irá me agregar?
Imersão cultural, vivência de mundo, trabalho em equipe, experiência voluntária, contato com 
outro idioma e costume, planejamento social e o Certi�cado de Voluntariado Internacional.

3. Poderei fazer fotos divulgando o projeto e minha ação?
Sim, prezando pela dignidade dos envolvidos e respeitando os momentos para tal. Uma 
experiência como essa merece ser compartilhada!

4. É algo arriscado em termos de segurança?
Não. O parceiro da Karibu estará junto a você, tendo ciência dos detalhes necessários à sua 
segurança. 

5. Qual a carga horária de trabalho? haverá tempo para turismo?
É variada a carga horária de atividades e pode sofrer alterações. Todavia há tempo hábil para 
descansar, visitar a vila e cidades próximas. Caso tenha interesse, a Karibu pode auxiliar com 
recomendações turísticas.   

6. Quais as condições da acomodação?
A acomodação é simples, com quartos e banheiros compartilhados entre os voluntários. 
Recomendamos que os voluntários levem suas próprias roupas de cama e toalhas. As refeições 
serão preparadas e servidas por pessoas locais e não há grande variedade, desse modo 
sugerimos que os voluntários levem complementos como biscoitos, petiscos e frutas, se 
julgarem necessário.

7. É necessário algum requisito para a inscrição?
Sim, proatividade e a certeza de que juntos conseguimos tornar o mundo um lugar melhor. 
Nada mais é necessário! Após realizar o pagamento, iremos orientar sobre o passaporte, 
Certi�cado Internacional de Vacinação e Seguro Viagem. 



Para mais informações, entre em contato conosco:

karibuconsultoria.com | @karibu.me
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