
 

  

 COLOMBIA: OS CAMINHOS DO MELHOR CAFÉ DO MUNDO! 
 

Período da viagem: de 15 a 28 de SETEMBRO de 2022 

 
Durante esta viagem você terá a oportunidade de conhecer a riqueza cultural e gastronômica 

do país, onde poderá visitar as principais cidades e suas principais atrações turísticas, a 
Colômbia é reconhecida internacionalmente por ser um país produtor de café em quase todas 

as regiões do país. O café é produzido no país todo, porém o destino mais reconhecido do 
café é a região popularmente chamado “Eje Cafeteiro” que é composta por três departamentos 

que são Quindío, Risaralda e Caldas. Finalizaremos na histórica Cartagena com suas praias 
banhadas de histórias, piratas e piscinas naturais do mar Caribe! 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem aérea LATAM ida e volta saindo de Porto Alegre – Franquia 01 mala de 20kg; 

 Traslado de chegada e de saída em todas as cidades; 
 03 noites de hospedagem em Bogotá com café da manhã; 

 City tour com guia em português; 
 03 noites de hospedagem em “Eje Cafetero” com café da manhã; 

 Tour de processo de café numa fazenda com almoço; 
 Tour de visita a fazenda de café com degustação e com almoço incluso; 

 Visita a “valle do Cócora” com atividades e almoço incluso; 
 03 noites de hospedagem em Medellín com café da manhã; 

 Visita a Medellín com guia em Português; 
 03 noites de hospedagem em Cartagena com café da manhã; 

 Visita a Cartagena com degustação de café e almoço; 
 Jantar de despedida em Cartagena; 

 Seguro Viagem internacional cobertura de USD 30 mil para menores de 84 anos; 
 Cobertura de seguro covid de USD 10 mil; 
 Assistência de nosso operacional receptivo. 

 
ITINERARIO AÉREO:  

 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

2425 15 Set 07:15 15 Set 10:30 POA - PORTO ALEGRE LIM - LIMA 

 

2446 15 Set 12:25 15 Set 15:36 LIM - LIMA BOG - BOGOTA 

 

2447 27 Set 18:41 27 Set 21:40 CTG - CARTAGENA LIM - LIMA 

 

8040 27 Set 23:25 28 Set 06:20 LIM - LIMA GRU - SAO PAULO 

 

3468 28 Set 10:55 28 Set 12:35 GRU - SAO PAULO POA - PORTO ALEGRE 

COM 
ACOMPANHAN

TE 
DESDE PORTO 

ALEGRE!! 
 



 

  

ITINERÁRIO DIA A DIA 
Dia 15/09 – Brasil / Bogotá 
Chegada no aeroporto Salgado Filho 03 horas antes do embarque. Hoje a nossa viagem será para 
Bogotá. Chegada e traslado ao hotel para acomodação. Resto do dia livre. 
 
Dia 16/09 - Bogotá 
Café da manhã. Hoje iniciaremos o passeio as 09 h 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 incluído. Ao finalizar o passeio iremos 
até o ponto mais alto da cidade que fica a 3.172 metros sobre o nível do mar. Retorno ao hotel. 
 
Dia 17/09 - Bogotá 
Café da manhã.  Em horário marcado iniciaremos o nosso passeio que nos levará 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. Duração 5 horas. Retorno ao hotel. 
 
Dia 18/09 – Bogotá / Pereira 
Café da manhã. Em horário marcado iniciaremos uma viagem pelo interior colombiano para 
chegarmos, depois de 5 horas, em Pereira. Traslado com assistência e chegada ao hotel; 
 
Dia 19/09 –Pereira 

Café da manhã. Em horário determinado faremos a 
nossa primeira imersão numa fazenda típica de 
café colombiano. Ao chegar na Fazenda do Café, o 
passeio começa na companhia de um especialista 
local levando os turistas por belas plantações de 
cafés especiais, explicando como é o processo do 
café desde o plantio, colheita manual seletiva e 
despolpa. Depois disso, torraremos grãos de café 
especiais em um fogão a lenha na cozinha da 
típica casa camponesa, onde poderemos ter uma 
autêntica experiência de café. No percurso existem 
várias estações com miradouros feitos de guadua 
onde podemos apreciar a bela paisagem e 
ambiente natural do local enquanto desfrutamos de 

um café. Por fim, passamos pelo inovador processo de secagem do grão de café e depois para o 
matadouro, terminando na casa principal onde somos queimados com uma deliciosa limonada de 
café. No final, almoço típico incluso na Finca del Café. Retorno no final do dia.  
 
Dia 20/09 – Pereira 
Café da manhã. Às 09:00 am iniciaremos a viagem com o guia no traslado em transporte terrestre em 
privado ao Valle del Cocora apreciando a bela paisagem do lugar. você vai para Cocora em Willys, 
entramos na cidade de Salento anteriormente. Ao chegar ao Vale, teremos um coquetel de boas-
vindas (canelazo) e assistência de um guia ecológico especializado em Cocora que apresenta a 
Reserva Natural de Cocora. Caminhada, traslado ao palmeiral onde podemos apreciar a 
biodiversidade de fauna e flora do local onde faremos a trilha ecológica da palmeira de cera mais alta 
do mundo e árvore símbolo nacional onde faremos o ritual da cera de Quindío, que consiste em 
conhecer a história da palmeira com a face mais alta do mundo e a árvore emblema nacional onde 
faremos o ritual da palmeira de cera Quindío, que consiste em conhecer a história de como os 
aborígenes cultuavam esta palmeira. Em seguida poderá se ver como e as técnicas de plantação 
hoje. No Vale você pode fazer atividades opcionais como cavalgadas ecológicas, caminhadas a 
lugares exclusivos e muito especiais do vale, almoçar um delicioso almoço típico em um restaurante 
no Valle del Cocora. Almoço incluído. Traslado para a típica cidade de Salento, onde faremos um 



 

  

passeio a pé visitando suas ruas coloniais, oficinas de artesanato e o mirante de Cócora. Em horário 
combinado, assistência e traslado para o Hotel. 
 
Dia 21/09 – Pereira / Medellín 
Café da manhã. Em horário determinado iniciaremos nossa viagem para Medellín atravessando 
lugares maravilhosos do interior colombiano. O trajeto demora umas 5 horas e inclui um snack frio. 
Chegada e traslado ao hotel para acomodação. Resto do dia livre. 
 
Dia 22/09 - Medellín 
Café da manhã. Aproximadamente às 9h00, com assistência do guia iremos iniciar o passeio para 
visitar e descobrir as diferentes atrações turísticas mais importantes da "Cidade da Eterna 
Primavera": Medellín. Medellín é hoje uma das cidades mais inovadoras da América Latina. Seu 
passado recente esteve fortemente relacionado à vida de Pablo Escobar e às violentas brigas de 
gangues. Durante os últimos vinte anos, Medellín passou por algumas mudanças drásticas. Um 
programa de desenvolvimento urbano inovador transformou Medellín da cidade mais perigosa do 
mundo em um exemplo moderno de transformação urbana. Conheça a história da cidade visitando o 
"Pueblito Paisa" e desfrute de vistas panorâmicas da cidade. Explore a famosa Plaza Botero com 
uma exposição do artista colombiano Fernando Botero, cujas esculturas se tornaram um símbolo da 
cidade, visite o museu de Antioquia; pegue o bondinho para Santo Domingo, um bairro de Medellín 
que já foi dominado pela violência das gangues. Na Comuna 13 observe outro projeto inovador que 
melhorou a qualidade de vida do povo de Medellín, as escadas rolantes. Medellín, uma cidade que irá 
lhe surpreender. Almoço incluído durante o tour. No final do passeio retorno ao hotel e resto do dia 
livre.  
 
Dia 23/09 - Medellín 

Café da manhã. O tour de hoje inicia as 09 am. 
Medellín está localizada a poucos metros do 
nível do mar (o clima é muito quente e 
agradável), a viagem inclui uma paisagem pela 
Cordilheira dos Andes no oeste de Antioquia. A 
cidade foi fundada em 1541 na margem ocidental 
do rio Cauca e foi a primeira capital de Antioquia 
em 1584. Mais tarde foi declarada Patrimônio 
Cultural da Colômbia por sua arquitetura colonial 
e igrejas históricas, praças e palácios. Além 
disso, você visitará a famosa Ponte Ocidental, 
que cruza o rio Cauca. Esta é uma das pontes 
suspensas mais antigas e mais longas da 
América Latina. Convidamos você a explorar os 
tesouros culturais de Santa Fé de Antioquia, a 

percorrer o túnel mais longo da América Latina e a visitar a famosa Puente do Ocidente. Aprenda 
sobre a fabricação de ouro de um ourives tradicional em Santa Fé de Antioquia. Veja paisagens 
maravilhosas, coma comida típica colombiana e desfrute de um dia ensolarado no carro. Retorno ao 
hotel no final do dia. Duração aproximada 10: horas. 
 
Dia 24/09 – Medellín/ Cartagena 
Café da manhã. Em horário combinado, saída para o aeroporto de para tomar seu voo para 
Cartagena (não incluso). Traslado com assistência e chegada ao hotel; 

 
Dia 25/09 - Cartagena das Índias 
Café da manhã. Hoje faremos a excursão à ILHA DO ROSARIO. Iremos rumo ao píer de Bodeguita, 
onde, depois de pagar as taxas de embarque já inclusas (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 a arquipélago de Ilha do Rosario, onde teremos tempo livre para 
desfrutar de sua bela praia e instalações confortáveis. Tempo livre para descansar e continuar 
curtindo a praia em atividades como vôlei, futebol ou piscina, almoço incluído. No horário 
combinado, retorno ao píer de Cartagena de onde você poderá seguir com o restante do dia livre por 
conta. Hospedagem Cartagena. 
 
Dia 26/09 - Cartagena das Índias. 



 

  

Café da manhã. Iniciaremos um City Tour 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. Visitaremos a pé o centro histórico e 
amuralhado da cidade de Cartagena “las bóvedas”, 
baluarte de santo domingo, ruas e praças onde 
aproveitaremos a conhecer a famosa casa de café “Tienda 

San Alberto” onde degustaremos café de altíssima qualidade. Após a degustação e caminhada, 
teremos o almoço incluído num restaurante típico. No fim do passeio retorno ao hotel. A noite em 
horário marcado teremos nosso jantar de despedida desta maravilhosa experiencia de ter conhecido 
o melhor do país! Traslados e jantar incluído com uma bebida alcoólica. Retorno ao hotel. 
 
Dia 27/09 - Cartagena das Índias / Brasil 
Café da manhã. Em horário determinado traslado ao aeroporto para embarque para o Brasil; 

 
VALORES POR PESSOA 

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

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) + 08 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. 

 Certificado de vacinas contra COVID 19 – 02 vacinas (verificar regra no momento de adquirir 
pacote). 

HOTEIS SELECIONADOS ou SIMILARES 
VALOR P/ PESSOA 

EM INDIVIDUAL 
VALOR P/ PESSOA EM 

DUPLO 
VALOR P/ PESSOA 

EM TRIPLO 
 

BOGOTA: METROTEL RADISSON 4*  

PEREIRA: SONESTA 4* 

MEDELLIN: POBLADO PLAZA 4* 

CARTAGENA: CARTAGENA PLAZA 4* 

USD 4056,00 ou  
 

12X de USD 338.00 

USD 2640,00 ou 
 

 12X de USD 220.00 

USD 2592,00 ou 
 

 12X de USD 216.00 

 

VOO NACIONAL (MEDELLIN PARA 

CARTAGENA) com franquia de 01 mala 20 k. 

 

 
 

USD 106 

 
 

USD 106 

 
 

USD 106 


