
 

  

PACOTE BLOQUEIO – SANTA MARTA - CARTAGENA 
 

Período da viagem: de 02 a 07 de NOVEMBRO de 2020 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea ida e volta saindo de Porto Alegre – Franquia 1 pç de 23kg; 
 Traslado de chegada em Santa Marta; 

 03 noites de hotel com café da manhã em Santa Marta; 
 Traslado Santa Marta / Cartagena; 

 02 noites de hospedagem em Cartagena com café da manhã; 
 City tour em Cartagena; 

 Traslado de saída em Cartagena; 
 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 02 Nov 06:40 02 Nov 11:20 PORTO ALEGRE (POA) BOGOTA (BOG) 

 

9720 02 Nov 13:30 02 Nov 15:02 BOGOTA (BOG) SANTA MARTA (SMR) 

 

9753 07 Nov 18:23 07 Nov 19:55 CARTAGENA (CTG) BOGOTA (BOG) 

 

229 07 Nov 21:20 08 Nov 05:40 BOGOTA (BOG) PORTO ALEGRE (POA) 

 
ITINERÁRIO DIA A DIA: 

 
Dia 02/11 – Santa Marta 
Apresentação no aeroporto de Porto Alegre (com no mínimo 3 horas de antecedência) para 
embarque com destino a Santa Marta. Chegada e traslado ao hotel. 
 
Dia 03/11 – Santa Marta 
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos um CITY TOUR opcional por Santa Marta. Após o café nos 
encontraremos no lobby do hotel e iniciaremos um percurso panorâmico pela Bahía do Rodadero, 



 

  

símbolo da cidade. Continuaremos até o Mirante de Taganga, típico povoado de pescadores rodeado 
de montanhas, popular pelos seus mirantes. Posteriormente passaremos pela Cada de la Aduana, o 
monumento a El Pibe Valderrama e a Quinta de San Pedro Alejandrino, este local melancólico e 
vitorioso fala sobre as glorias do libertador Simón Bolívar e de suas amarguras, recorda essa 
existência prodigiosa que teve nos campos de batalha, e quem exalou seu último suspiro em uma das 
habitações da quinta. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
Dia 04/11 – Santa Marta 
Café da manhã. Sugerimos como opcional excursão ao PARQUE NACIONAL TAYRONA. As 
cordilheiras da Serra Nevada de Santa Marta, a montanha costeira mais alta no mundo, se afundam 
no mar como os dedos de uma mão gigantesca onde se formam bahias e possuem uma beleza 
singular: Chengue, Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha, Guachaquita. Com suas praias de areias 
brancas delimitadas manguezais, arbustos ou bosques e banhadas por águas cristalinas do mar do 
Caribe, fazem parte das diversas atrações que oferece o Parque Nacional Natural Tayrona. Para 
quem busca a contemplação e o descanso, o parque oferece magníficas praias e o relaxante 
panorama de um mar intensamente azul. O parque Tayrona tem também vestígios arqueológicos de 
uma cidade do povoado Tayrona (entrada incluída), localizado nas cordilheiras noroeste da Serra 
Nevada de Santa marta. No final da tarde retornaremos a Santa Marta. Hospedagem. 
 
Dia 05/11 – Santa Marta / Cartagena das Índias 
Café da manhã. Em horário combinado, encontro no lobby do hotel para seguir em direção à cidade 
de Cartagena. Chegada ao hotel, check-in e resto do dia livre. Hospedagem. 
 
Dia 06/11 - Cartagena das Índias 
Café da manhã. Encontro no lobby do hotel para começar nosso passeio pela bela baía de 
Cartagena. Em seguida, faremos um passeio panorâmico pela ilha de Manga, iremos ao convento da 
candelária localizada na colina da popa, elevação máxima na cidade de Cartagena que consagrou 
peças de arte que permitem descobrir tesouros históricos, ou visitaremos a Igreja de San Pedro 
Claver, declarada patrimônio nacional por seu valor arquitetônico e histórico. Continuaremos nossa 
visita ao castelo de San Felipe de Barajas, trabalho militar máximo construído na América nos tempos 
coloniais. Por fim, percorreremos o centro histórico e amuralhado da cidade de Cartagena "Las 
Vaults", bastião de Santo Domingo, ruas e praças. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
Dia 07/11 - Cartagena das Índias 
Café da manhã. Em horário combinado saída para o aeroporto para tomar seu voo de retorno ao 
Brasil. 
 

FIM DOS SERVIÇOS 
 
 

VALORES POR PESSOA 
 

 
Acrescentar USD 170,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada. 

 
PASSEIOS OPCIONAIS: 

 City tour regular em Santa Marta: USD 49,00 

 Passeio regular de dia inteiro Parque Tayrona com Playa Cristal: USD 79,00 

Forma de pagamento: 

- A vista 4% de desconto; 

- 20% de entrada (mais taxas) + 09x sem juros nos cartões Visa e Master; 

HOTEIS SELECIONADOS 
VALOR P/ PESSOA 

EM INDIVIDUAL 
VALOR P/ PESSOA 

EM DUPLO 
VALOR P/ PESSOA 

EM TRIPLO 

SANTA MARTA: AC BY MARRIOT 3*S 
 

CARTAGENA: DANN CARTAGENA 3*S 

USD 1375,00 
 

Entrada de R$ 1180,00 
+ 09x de R$ 525,00 

USD 980,00 
 

Entrada de R$ 840,00 
+ 09x de R$ 374,00 

USD 905,00 
 

Entrada de R$ 775,00 
+ 09x de R$ 345,00 



 

  

- 20% de entrada (mais taxas) + 08x sem juros no boleto (sujeito à aprovação bancária). 
 

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. 

*** Valores em reais com base no câmbio de R$ 4,29 no dia 29/01/2020. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.   

 RG em excelente estado de conservação com menos de 10 anos de emitido. 
 Certificado de vacina de febre amarela. 

 


