
08/12/20 
Santa Marta: A cidade mais antiga da Colômbia rodeada por sua Serra, Parque Natural e um destino onde a história, a arqueolog ia, a natureza e o mar convergem 

Santa Marta - Programa  de 3 Noites 
Dia 1: Santa Marta 

Chegada a Santa Marta, a primeira cidade da Colômbia, recepção e traslado do Aeroporto Simón Bolivar ao hotel escolhido. Check-in e hospedagem. 
Dia 2: Santa Marta 
Café da manhã. Saída do hotel para início de visita à cidade mais antiga da América do Sul. Esta bela cidade está rodeada de montanhas e do Mar do 
Caribe, com um clima quente e fresco, graças à brisa que sopra da Serra Nevada. Você entrará na Quinta de San Pedro Alejandrino, a última morada do 
libertador Simón Bolívar. Você continuará no caminho para ver o monumento a Pibe Valderrama, um renomado jogador de futebol colombiano. 
Saindo da cidade, é possível escalar a região montanhosa, até chegar ao Mirador de Taganga, uma vila de pescadores e um local onde o pôr do sol o 
surpreenderá com seus tons laranja, vermelho e roxo. Antes de retornar ao hotel, faremos um passeio pedestre pelas principais ruas do centro histórico, 
caracterizadas por suas vielas estreitas e seu casario colonial. Entraremos no Museu do Ouro Tayrona, localizado na alfândega, a primeira casa construída 
no continente americano, e onde estão expostas peças de nossos ancestrais indígenas, que habitaram a Sierra Nevada. 
Notas: *O Museu do Ouro fecha às segundas-feiras. Duração: Aproximadamente 04 horas. / Operação: O passeio começa aproximadamente às 14h00 
 

 

Dia 3: Santa Marta  
Café da manhã. Dia Dia livre para descansar e aprender mais sobre a cidade ou fazer alguma atividades opcionais (solicite as opções disponíveis ao seu 
agente New It). Alojamento. 
 

Dia 4: Bogotá 
Na hora combinada traslado ao aeroporto (Serviço regular). 

 

 

INCLUI: 

 03 noites de Alojamento com café da manhã.  

 Traslados Aeroporto – Hotel – Aeroporto em serviço regular, em espanhol. 

 City Tour em serviço regular, em espanhol. 
 

 Valido até 01 de dezembro/21 – para 15DEZ a 15JAN e datas comemorativas favor consultar operações (verificar comemorações colombianas).  

 Pagamento: em 10 vezes (01 + 09), sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque e IRRF e saldo em 09 vezes em reais, no cheque pré-datado (banco Santander) 
ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex). – financiamentos sujeitos a aprovação. 

 Preços não incluem: taxas de embarque, taxas locais, taxa de remessa e nem vistos ou extras pessoais.  

 Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas. 

 Caso não confirme no que foi previamente especificado acima, poderá haver um acréscimo ou iremos indicar similares.  

 
 

 
 

 

TARIFAS POR PESSOA EM DOLARES AMERICANOS, NÃO INCLUI TAXA DE REMESSA QUE DEVERÁ SER COBRADA A PARTE. 

CATEGORIA HOTEL SGL 
Noite 

Extra 
DBL 

Noite 

Extra 
TPL 

Noite 

Extra 
CHD 

Noite 

Extra 

4* 

AC Santa Marta Marriott 
(Hab. Superior) 

499 90 285 59 245 49 99 Free 

Best Western Plus Santa 
Marta  

(Hab. Superior) 
445 74 209 36 199 33 99 Free 

Estelar Santamar (Hab. 
Standard) 

575 117 275 58 235 45 135 10 

Santorini Hotel / Casa 
Blanca  

(Hab. Estándar) 
485 85 229 43 229 45 165 21 

3* 
Gio Santa Marta (Hab. 

Estándar) 
445 74 209 36 199 33 175 25 


