
O MELHOR DA COLÔMBIA - VISITANDO: CARTAGENA – ILHA DO ROSÁRIO (OPCIONAL) -

ILHA DE SAN ANDRÉS NO CARIBE - BOGOTÁ - MUSEO DEL ORO - CATEDRAL DE SAL DE

ZIPAQUIRA - MORRO MONSERRATE E MUITO MAIS...

05/05 A 16/05/2018 - 12 DIAS
COLÔMBIA » Seja nas montanhas da Cordilheira dos Andes, nos litorais do Caribe ou 
Pacífico, na selva amazônica ou nas planícies, a Colômbia compartilha beleza tropical, 
tradições, cultura e variada gastronomia. Localizada na região tropical da América do Sul, 
a Colômbia oferece variados climas ao longo do ano. Basta escolher se você prefere 
passar alguns dias mais frio em Bogotá, localizado a 2,6 mil metros acima do nível do 
mar. Para os que não dispensam dias de sol, as praias quentes do Caribe colombiano de 
San Andrés e Providencia ou a incomparável Cartagena de Índias, com seu patrimônio 
histórico e cultural, garantem diversão ao turista. Confira o roteiro abaixo e faça já a sua 
reserva nesta viagem com passeios imperdíveis nas principais regiões do país.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO »
1° Dia (05/05/2018 Sábado) PORTO ALEGRE / LIMA / BOGOTÁ / CARTAGENA:  Às
04:30 h Apresentação no aeroporto de Porto Alegre, munido de documentação válida e
necessária para viagens internacionais. Após check-in e tramites de migração, embarque
e partida do voo da TACA/AVIANCA com destino a Cartagena na Colômbia, com escala e
troca de aeronave no aeroporto da cidade de Lima/Peru e da cidade de Bogotá/Colômbia.
Chegada em torno das 18:00h, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 3 noites
com café da manhã.

2° Dia (06/05/18 Domingo) -  CARTAGENA (CITY TOUR): Café da manhã no hotel. Em
torno das 08:30h saída do hotel com transporte e guia local para visita panorâmica da
cidade  de  Cartagena  com  algumas  paradas;  visitaremos  os  bairros  residenciais  de
Bocagrande, Castillo Grande e Manga. Posteriormente subiremos ao Cerro de la Popa, de
onde  teremos  uma  vista  panorâmica  da  cidade  e  visitaremos  o  Convento  de  la
Candelaria.  Seguidamente conheceremos o Castelo San Felipe de Barajas, a obra de
engenharia militar  mais importante de España na América, que protegia a cidade dos
ataques piratas, assim como o monumento dos Zapatos Viejos. Ao finalizar esta visita,
continuaremos  até  a  cidade  murada,  passando  pelo  monumento  da  India  Catalina  e
chegando até a Torre do Relógio, onde se iniciará a caminhada pelo interior do centro
histórico, no qual se poderá conhecer a Plaza de la Aduana, Plaza de los coches, Igreja
de San Pedro Claver, assim como numerosos baluartes e edifícios coloniais, terminando
no mercado artesanal de Las Bóvedas, desde onde os passageiros podem retornar ao
hotel ou ficar para desfrutar dos inúmeros cafés, bares e restaurantes para o almoço (não
incluído). Restante da tarde e noite livre. Hospedagem.

3° Dia (07/05/18 Segunda) – CARTAGENA / DIA LIVRE: Café da manhã no hotel e dia
livre para atividades pessoais. Sugerimos como opcional, excursão (U$ 120,00 aprox.)
às ILHAS DE ROSÁRIO que se trata de uma navegação em lancha rápida ida e volta até
a Ilha do Rosário, com permanência na Ilha por algumas horas e almoço incluído (sem
bebidas). Como dica importante, comentamos que é um verdadeiro prazer percorrer em
carruagem a Cidade Amuralhada e observar  suas casas coloniais.  Cada rua tem sua
própria história. É impossível deixar de visitar lugares como O Palácio da Inquisição ou



monumentos como a Torre do Relógio e o Castelo de San Felipe de Barajas e como
encerramento da passagem por Cartagena, não deixe de contratar um passeio opcional
(não incluído) para subir nas “Chivas” que é um transporte turístico bem colorido e super
animado, com músicas típicas da Colômbia e do Caribe. Hospedagem.

4° Dia (08/05/18 Terça) - CARTAGENA / BOGOTÁ / SAN ANDRÉS (Aéreo):  Café da
manhã no hotel e posteriormente, em torno das 10:00h traslado do hotel ao Aeroporto de
Cartagena para viagem aérea à Ilha de San Andrés no Caribe colombiano. Escala e troca
de aeronave no aeroporto da cidade de Bogotá. Chegada em torno das 17:00h à Ilha,
recepção e traslado ao hotel  escolhido.  Hospedagem por  4  noites com o sistema All
inclusive (café da manhã,  almoço, lanche da tarde jantar e bebidas – exceto bebidas
importadas), bem como atividades recreativas diversas durante o dia e entretenimentos
como animação e baile todas as noites. Na diária não estão incluídos os serviços de SPA
que o hotel oferece. Hospedagem.

5° Dia (09/05/18 Quarta) - SAN ANDRÉS / TOUR VOLTA A ILHA: Café da manhã no
hotel.  Saída  para  excursão  pela  Ilha  (volta  completa  da  Ilha),  visitando  os  principais
pontos de interesse de San Andrés tais como: a Cueva de Morgan, o Hoyo Soplador e as
praias de South Bay e San Luís. Tarde livre para realizar atividades pessoais. San Andres
e o destino número 1 dos colombianos e de milhares de estrangeiros para curtir a praia
com o mar de 7 cores, sua tranquilidade, segurança, seus cassinos e lojas de free shop
com produtos  livre  de  impostos.  Almoço,  lanche  da  tarde  e  Jantar  incluído  no  hotel.
Hospedagem.

6° Dia (10/05/18 Quinta) - SAN ANDRÉS - DIA LIVRE OU PASSEIOS OPCIONAIS:  Café
da manhã no hotel e dias livres para aproveitar a praia privativa do hotel, bem como as
praias privativas dos demais hotéis da rede Decameron que são 4 ao total na ilha, ou as
praias públicas.  O Departamento de recreação e lazer  do hotel,  também disponibiliza
algumas atividades opcionais, como por exemplo: mergulho ou conhecer mais uma Ilha –
Providencia ou outras ilhas nos arredores de San Andres. Almoço, Lanche da tarde e
Jantar incluído. Todas as refeições com bebidas inclusas (exceto bebidas importadas).
Hospedagem.

7° Dia (11/05/18 Sexta) - SAN ANDRES / DIA DE COMPRAS NOS FREE SHOPS: Café
da manhã no hotel e dias livre para aproveitar a praia privativa do hotel, bem como as
praias privativas dos demais hotéis da rede Decameron que são 4 ao total na ilha, ou as
praias públicas.  O Departamento de recreação e lazer  do hotel,  também disponibiliza
algumas atividades opcionais, como por exemplo: mergulho ou conhecer mais uma Ilha –
Providencia ou outras ilhas nos arredores de San Andres. Almoço, Lanche da tarde e
Jantar incluído. Todas as refeições com bebidas inclusas (exceto bebidas importadas).
Hospedagem.

8° Dia (12/05/18 Sábado) - SAN ANDRÉS / BOGOTÁ (CITY TOUR): Café da manhã no
hotel e posteriormente, em torno das 10:00h traslado do hotel ao Aeroporto para viagem
aérea direta até a cidade de Bogotá. Chegada em torno das 14:30h, recepção e traslado
ao hotel para 3 noites de hospedagem com café da manhã. Acomodação nos aptos e
posteriormente em torno das 16:30h início do city tour em parte diurno e parte noturno
com transporte e guia local para conhecer os principais pontos turísticos como a Plaza de



Bolívar, o Distrito Colonial, Quinta de Bolívar e Museu do Ouro, ou seja, o contraste entre
o moderno e o antigo da capital  colombiana, localizada a uma altura de quase 2.500
m.s.n.m. A continuação visitaremos o Cerro (morro) Monserrate - 3.200 m.s.n.m (metros
sobre o nível do mar), subindo de Funicular e descendo de Teleférico (incluídos). Visita
guiada do Santuário de Santo Cristo Caido, e as diversas plataformas com mirantes para
ver a cidade de Bogotá desde o alto e tempo livre para compras nas diversas lojas de
artesanatos com produtos típicos regionais da Colômbia. Hospedagem.

9° Dia (13/05/18 Domingo) - BOGOTÁ / CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ:  Café da
manhã no hotel. Saída, com guia local, para visitação da Catedral de Sal, localizada na
cidade colombiana de Zipaquirá, distante 48 km da capital, Bogotá. A Catedral de Sal é
considerada a Primeira Maravilha da Colômbia por sua beleza e singularidade. Assim que
chegar na antiga mina de sal, se dará início a uma excursão subterrânea para descobrir a
famosa  Catedral  de  Sal  que  inicialmente  foi  inaugurada  em 1954,  posteriormente  foi
fechada devido às preocupações de segurança, mas foi reformada em 1991, depois que
250.000 toneladas de sal foram removidas para renovar a catedral de sal. Almoço incluído
(sem  bebidas).  Retorno  a  Bogotá  em  torno  das  15:00h.  Restante  do  tempo  livre,
sugerimos visitar um dos grandes shoppings da cidade. Hospedagem.

10°  Dia  (14/05/18  Segunda)  –  BOGOTÁ  –  DIA LIVRE: Café  da  manhã  no  hotel  e
posteriormente dia livre para atividades pessoais ou passeios opcionais, sugerimos visitar
a FAZENDA DE CAFÉ COLOMA EM FUSAGASUGÁ (160 km ida e volta) com transporte
e guia local. O passeio tem uma duração aprox. de 07:30h, saindo de Bogotá ao sudoeste
chegaremos no Estado de Cundinamarca e na pequena cidade de Fusagasugá onde se
encontra a Fazenda de Café Coloma, aqui teremos a oportunidade única de aprender,
com o guia especializado da Fazenda, sobre a história do café colombiano visitando as
pitorescas plantações de café, vendo de perto o processamento do café, ou seja, como o
café  colombiano é  produzido  -  uma verdadeira  experiência  sobre  o  café  colombiano,
saboreando por  último um café fresco.  Esta Fazenda está aninhada nas exuberantes
colinas  da zona rural  colombiana,  com muita  vegetação  verde  e  inclusive  orquídeas.
Depois da exploração da plantação, visita do mercado da praça, onde são vendidas várias
frutas exóticas e almoço incluído (sem bebidas) em restaurante conveniado. Valor por
pessoa com almoço,  transporte  e  guiada  =  USD 90,00  (sujeito  a  alteração).  Em
seguida, retorno ao hotel em Bogotá. Hospedagem.

11° Dia (15/05/18 Terça) - BOGOTÁ / LIMA / PORTO ALEGRE: Café da manhã no hotel,
posteriormente manhã livre até às 11:45 horário do traslado do hotel  ao Aeroporto de
Bogotá para viagem aérea de retorno a Porto Alegre/RS, com escala e troca de aeronave
no aeroporto da cidade de Lima/Peru de onde partirá o voo, em torno das 22:30 em
viagem aérea direta com pernoite e refeições a bordo. Chegada ao destino final...

12°  Dia  (16/05/18  Quarta)  –  PORTO  ALEGRE: Em  torno  da  05:10h  chegada  no
aeroporto Salgado Filho de POA/RS e Fim de nossos serviços.



O QUE INCLUI NO PACOTE »
-Bilhete aéreo para os voos internacionais POA/LIMA//BOGOTA/CARTAGENA // 
BOGOTA/LIMA/POA, voando TACA/AVIANCA, sem taxas.
-Bilhete aéreo para os voos nacionais CARTAGENA/BOGOTÁ/SAN ANDRES/ // SAN 
ANDRES/BOGOTA voando AVIANCA, sem taxas.
-Traslados privativos com assistência de guia local em Cartagena: Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto.
-3 Noites de hospedagem com café da manhã no HOTEL OZ 4*Turística na cidade de 
Cartagena.
-City tour de 3h30min pelos principais pontos turísticos de Cartagena com transporte e 
guia local.
-Traslados privativos (de taxi) com assistência de guia na Ilha de San Andrés: Aeroporto / 
Hotel / Aeroporto.
-4 Noites de hospedagem em regime ALL INCLUSIVE no Hotel DECAMERON ISLEÑO 5*
na Ilha de San Andrés no Caribe.
-Tour de volta à Ilha de San Andrés com transporte tipo jardineira e guia local com 
duração de 4h (volta à ilha).
-Traslados privativos com assistência de guia local em Bogotá: Aeroporto / Hotel / 
Aeroporto.
-3 Noites de hospedagem com café da manhã no HOTEL DANN NORTE 4*Turística na 
cidade de Bogotá.
-City tour Bogotá semi noturno de 3 a 4 horas de duração, com transporte e guia local e 
visita do Cerro de Monserrate.
-Tour Zipaquirá e a Catedral de Sal, 6 h de duração com transporte e guia local, com 
almoço incluído (sem bebidas).
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para acima de 16 pessoas confirmadas no 
grupo.
-Bolsa de Viagem, porta-dólar, seguro Viagem e nécessaire personalizado.

O QUE NÃO INCLUI NO PACOTE »
-Taxas de embarque nacional e internacional, bem como passagens na classe executiva 
ou primeira classe.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como 
incluídas;
-Passeios e/ou eventos opcionais que o passageiro opte por realizar fora da 
programação;
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos 
aeroportos;
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo;

INVESTIMENTO POR PESSOA (AEREO + TERRESTRE) »
VALOR EM APTO DUPLO / TRIPLO Standard : R$   7.990,00 + R$ 650,00 (taxas 
aeroportuárias, governamentais e IRRF). 
VALOR EM APTO SINGLE Standard : R$ 10.990,00 + R$ 650,00 (taxas aeroportuárias, 
governamentais e IRRF). 
APTO DUPLO C/CRIANÇA DE 2 A 10 ANOS : Desconto de 30% + R$ 630,00 (taxas). 
Acima de 10 anos a política do hotel o considera como adulto e pode ser segunda pessoa



no apto duplo ou terceira pessoa em apto triplo.

FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - à vista:  desconto máximo de 3% sobre o valor do pacote, exceto sobre as 
taxas.
Pagamento 2 - parcelado: Entrada de 20% mais taxas com cheque ou dinheiro e saldo em
9X com cheques pré-datados.
Pagamento 3 - cartão de crédito: Entrada de 30% mais taxas em cheque ou dinheiro e 
saldo em 4X no VISA ou MASTER e/ou 4X no BOLETO.
Valores em dólares deverão ser convertidos a Reais no ato da compra. Valores e 
condições sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2. Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro 
responsável e dos acompanhantes.
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e
do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com
a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas e/ou penalidades de acordo com 
nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.

HOTELARIA CONFIRMADA » Sujeita à alteração por hotéis da mesma categoria e 
localização.
05/05 a 08/05/18 - CARTAGENA DAS INDIAS – HOTEL OZ 
08/05 a 12/05/18 - ILHA DE SAN ANDRES – HOTEL ROYAL DECAMERON ISLEÑO 
12/05 a 15/05/18 - BOGOTÁ - CAPITAL – HOTEL DANN NORTE 

VOOS BLOQUEADOS/HORÁRIOS PREVISTOS – 32 LUGARES - J64V65 »
05/05/18 - AV6650 POALIM     06:12 09:12 (Porto Alegre/Lima)
05/05/18 - AV0050 LIMBOG    11:05 14:25 (Lima/Bogotá)
05/05/18 - AV9798 BOGCTG   16:32 18:04 (Bogotá/Cartagena)  
08/05/18 - AV9541 CTGBOG   09:29 13:57 (Cartagena/Bogotá) 
08/05/18 - AV9778 BOGADZ   15:08 17:20 (Bogotá/San Andrés)
12/05/18 - AV8561 ADZBOG   12:31 14:35 (San Andres/Bogotá)  
15/05/18 - AV0051 BOGLIM    17:44 20:40 (Bogotá/Lima) 
15/05/18 - TA6649 LIMPOA     22:10 04:50 (Lima/Bogotá) 16/Maio 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-Para ingressar como turista por 90 dias no máximo, o Brasil tem convenio para entrar na 
Colômbia com a Carteira de Identidade (RG) (original) com foto recente, ate 10 anos da 
emissão, porém solicitamos que viajem com o Passaporte que é mais prático por possuir 
código de barras.
-Estrangeiros e menores de idade com ou sem acompanhamento dos pais consultem 
documentações necessárias.
-Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são 



aceitas para embarcar a este destino.

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto 
Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h45min antes do horário de partida 
do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto 
de Origem com adicional da diferença tarifária.


