PACOTE – COLÔMBIA NO CARNAVAL
Período da viagem: de 13 a 20 de FEVEREIRO
COM
ACOMPANHANTE
DESDE PORTO
ALEGRE!!

O PACOTE INCLUI:


Passagem aérea ida e volta saindo de Porto Alegre – Franquia 01 mala de 23kg;
 Traslado de chegada e saída em Cartagena;
 04 noites de hospedagem em Cartagena com café da manhã;
 Traslado de chegada e saída em Bogotá;
 03 noites de hotel com café da manhã em Bogotá;
 Seguro Viagem GTA cobertura de USD 15 mil para menores de 75 anos;
 Assistência de nosso operacional receptivo.
AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

230

13 Fev 06:40

13 Fev 11:20

PORTO ALEGRE (POA)

BOGOTA (BOG)

8438 13 Fev 13:00

13 Fev 14:30

BOGOTA (BOG)

CARTAGENA (CTG)

9515 17 Fev 11:28

17 Fev 13:00

CARTAGENA (CTG)

BOGOTA (BOG)

229

21 Fev 05:40

BOGOTA (BOG)

PORTO ALEGRE (POA)

20 Fev 21:20

ITINERÁRIO DIA A DIA
Dia 13/02- Cartagena das Índias
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre (com no mínimo 3 horas de antecedência) para
embarque com destino a Cartagena. Chegada e traslado ao hotel.
Dia 14/02 - Cartagena das Índias
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um City Tour Opcional ( ) por Cartagena, declarada pela
Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Iniciando pelo setor turístico de
Bocagrande e continuando para a parte central para ingressar no Bairro de Manga, principal bairro do
princípio do século XX onde ainda se conservam antigos casarões em estilo mourisco.
Conheceremos monumentos emblemáticos da cidade como Torre do Relógio, El Camellón de los
Mártires, Muelle de los Pegasos entre outros como o Castelo de San Felipe de Barajas (ingresso
incluso), onde os Espanhóis se defendiam dos ataques dos Ingleses no Século XVII. Finalizamos com
visita ao centro histórico e amuralhado da cidade de Cartagena “las bóvedas”, baluarte de santo
domingo, ruas e praças. Após o tour retorno ao hotel.
Dia 15/02 - Cartagena das Índias
Café da manhã. Sugerimos como opcional, excursão à ILHA DO ENCANTO. Iremos rumo ao píer de
Bodeguita, onde, depois de pagar as taxas de embarque (USD 7,00 aprox.), embarcaremos em uma
lancha com destino às maravilhosas Ilhas Rosário. Durante a navegação, apreciaremos a baía de
Cartagena e Bocachica, onde estão localizados o forte de San Fernando e San José. Nas margens
da Ilha de Barú, chegaremos à Ilha do Encanto, onde teremos tempo livre para desfrutar de sua bela
praia e instalações confortáveis. Mais tarde, faremos um passeio pelo arquipélago com os
passageiros que desejarem, também podemos visitar o aquário, retornaremos à Ilha do Encanto e

teremos um almoço típico. Tempo livre para descansar e continuar curtindo a praia em atividades
como vôlei, futebol ou piscina; No horário combinado, retorno ao píer de Cartagena de onde você
poderá seguir com o restante do dia livre por conta. Hospedagem
Dia 16/02 - Cartagena das Índias
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, como por exemplo, visitar os centros comerciais e
artesanatos para compras de souvenirs. Hospedagem.
Dia 17/02 - Cartagena das Índias / Bogotá
Café da manhã. Em horário determinado transfer ao aeroporto para embarque com destino a Bogotá.
Chegada e traslado ao hotel para acomodação. Resto do dia livre.
Dia 18/02 - Bogotá
Café da manhã. Hoje recomendamos o passeio opcional visitando o CENTRO HISTÓRICO de
Bogotá, partindo ao centro da cidade e descendo a estação do teleférico ou funicular para subir o
Cerro Monserrate e visitar o Santuário do Senhor Caído e o mirante com a vista panorâmica mais
espetacular da cidade. Continuaremos até o centro histórico, zona que mistura o estilo colonial e
republicano em suas charmosas edificações, logo faremos um recorrido a pé pelo bairro colonial da
Candelária, ali visitaremos o Museu de Botero, artista colombiano reconhecido mundialmente pelo
estilo da volumetria, a Praça de Bolívar para apreciar a Catedral Primada, O Congresso, O Palácio da
Justiça, a Prefeitura e a Casa de Nariño, sede da presidência da República. Em seguida
desfrutaremos da gastronomia local com um delicioso almoço. Pela tarde um passeio a pé pela
história da cidade até chegar ao Museu do Ouro (entrada incluída), o mais grande do mundo no seu
tipo, com mais de 34.000 peças de fabricação indígena pré-colombiana. Retorno ao hotel.
Dia 19/02 - Bogotá
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos o passeio opcional para visitar CATEDRAL DE SAL DE
ZIPAQUIRÁ E SABANA. Partindo até o Norte da cidade, ali a paisagem urbana se mescla com o
verde das montanhas da Sabana, nome com o qual se conhece o Gran Valle Andino, localizado
sobre a cordilheira leste. Seguimos a Zipaquirá, pequena cidade andina onde se encontra a Catedral
de Sal, em seu interior seremos dirigidos pelo guia apreciando o calvário e as 14 estações até chegar
ao altar maior. Depois desfrutaremos de um percurso por pequenas cidades da Sabana visitando a
praça dos Comuneros de Zipaquirá, o epicentro do comércio de sal durante a época da colônia.
Desfrutaremos de um almoço típico na cidade de Cajicá e faremos uma curta caminhada pela praça
principal para apreciar seu estilo colonial. Retorno ao hotel.
Dia 20/02 - Bogotá / Brasil
Café da manhã. Em horário combinado, saída para o aeroporto para tomar seu voo de retorno ao
Brasil.
FIM DOS SERVIÇOS
VALORES POR PESSOA
HOTEIS SELECIONADOS
CARTAGENA: CORALES DE INDIAS 3*
BOGOTA: METROTEL 74 3*
CARTAGENA: CARTAGENA PLAZA 4*
BOGOTA: MORRISON 84 4*

VALOR P/ PESSOA
EM INDIVIDUAL

VALOR P/ PESSOA
EM DUPLO

VALOR P/ PESSOA
EM TRIPLO

USD 1195,00 ou

USD 885.00 ou

USD 865.00 ou

12X de USD 99.00

12X de USD 74.00

12X de USD 72.00

USD 1399,00 ou

USD 980,00 ou

USD 935,00 ou

12X de USD 117.00

12X de USD 82.00

12X de USD 80.00

Acrescentar USD 140,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada.
PASSEIOS OPCIONAIS:


Tour Histórico em Bogotá com Monserrate e Museu do Ouro: USD 45,00



Catedral de Sal de Zipaquirá e Sabana: USD 70,00



City tour em Cartagena das Índias: USD 45,00



Dia inteiro em Isla del Encanto: USD 100,00

Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- 1x no ano (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
**Valores em dólares americanos por pessoa.
Documentos:



Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação ou RG em excelente estado com menos de 10 anos de emitido.
Certificado internacional de vacinação contra Febre Amarela.

