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ITINERARIO
DIA 1 BOGOTÁ: Recepção e traslado desde o aeroporto Internacional El Dorado ao hotel escolhido.
DIA 2 BOGOTÁ (City Tour com Monserrate): Café da manhã no hotel. Em seguida, um de nossos
representantes irá buscá-lo em seu hotel para ir ao centro histórico de Bogotá, onde nosso passeio começa
pela Plaza de Bolívar e pelas ruas próximas, onde você pode ver edifícios como o Capitólio Nacional, centro
da vida legislativa da cidade/país, a casa dos communards; a Casa de Nariño, sede da Presidência da
República; e visita panorâmica do Museu da Igreja de Santa Clara. Você entrará no Museu do Ouro, onde
existem cerca de 34.000 peças de ourives de diversas culturas pré-hispânicas, e então você irá para a Casa
Museo Quinta de Bolívar, onde o Libertador Simón Bolívar viveu. A rota continua dos 2.600 metros acima do
nível do mar da cidade para 3.152 metros, há o santuário onde é venerada a imagem do Senhor dos Mortos
de Monserrate. De lá você tem a melhor vista panorâmica de Bogotá. Retorno ao hotel e hospedagem.
*Notas:
- O Museo do Oro e Quinta de Bolívar estão fechados as segundas; como alternativa se visitará o Museo de
Botero e la Casa da Moeda.
Duração: Aproximadamente 05 horas.
Opera: Segunda a Sabado, inicia as 9:00 Horas. Domingo não opera com Monserrate.
DIA 3 BOGOTÁ – SAN ANDRÉS: Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao aeroporto para
pegar seu voo para a Ilha de San Andrés (passagem aérea não inclusa). Chegada ao Aeroporto Internacional
Rojas Pinilla, recepção e traslado ao hotel escolhido em San Andrés. Alojamento
*Notas:
- Por regulamento do Gabinete do Governador da Ilha, os serviços de traslados do aeroporto para o Hotel
em San Andres são realizados apenas por taxistas nativos, em táxis do Serviço Público.
DIA 4 SAN ANDRÉS (Uma Volta na Ilha de San Andrés) Café da manhã no hotel. Na hora marcada,
encontrar no ponto indicado para começar um passeio pela ilha de San Andres, uma parada de
aproximadamente 20 minutos na Caverna de Morgan, onde segundo a lenda, o bucaneiro Inglês Henry
Morgan escondeu leva alguns dos tesouros roubando-lhes galeões espanhóis, continuamos nossa jornada
para o mar e piscina natural em West View, lá você pode dar um mergulho no mar encantador de 7 cores
com um tempo aproximado de 15 minutos. Durante o passeio também vai parar “Hoyo Soplador” localizado
na ponta sul da ilha, é um fenômeno natural causado por uma série de túneis subterrâneos nos recifes de
coral e terminar em um único furo vários metros de água, quando a maré sobe e uma onda consegue entrar
com força dentro desses túneis, ela lança o ar comprimido através do buraco. Termina nas belas e
charmosas praias de San Luis, caracterizadas por suas areias brancas e a paisagem contrastante de seu mar
azul. Alojamento
*Notas:
* Passageiros devem chegar por sua conta ao ponto de encontro indicado, 15 minutos antes do inicio.
* Não inclui traslados hotel / ponto de encuentro/ hotel.
* Este tour se realiza normalmente as 10:00 ou as 15:00 horas com uma duração aproximada de 2 horas em
média.
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DIA 5 SAN ANDRÉS (Tour Haynes Cay-Acuario e Jhonny Cay): Café da manhã no hotel. Neste dia faremos
uma excursão às ilhotas e sairemos do Cais da Casa da Cultura para iniciar um passeio de barco até a Haynes
Cay Natural Aquarium, onde você pode ver peixes coloridos e ter a chance de caminhar até a metade do
mar, porque em algumas partes a profundidade da água é de cerca de um metro, depois você vai visitar
Johnny Cay, uma ilha de areia branca e coqueiros, onde você pode tomar banho em águas cristalinas.
Almoço típico incluído. Alojamento.
*Notas:
*Saídas diarias as 09:00 horas - sujeito a condições climáticas.
*Duração aproximada de 5 ½ H.
*Não inclui traslados Hotel / Cais Casa da Cultura / hotel.
IMPORTANTE: a atividade é restrita para idosos, mulheres grávidas ou crianças com menos de 12 anos de
idade, pois a ausência de um pier em Cayo e a maré alta dificultam a subida e descida do barco.
DIA 6 SAN ANDRÉS – CARTAGENA: Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao aeroporto para
pegar o vôo para a cidade de Cartagena (passagem aérea não incluída). Chegada, recepção e traslado do
aeroporto até o hotel escolhido em Cartagena. Alojamento
DIA 7 CARTAGENA (City Tour com Castelo de San Felipe): Café da manhã no hotel. Na hora combinada,
encontro um dos nossos representantes no hotel onde está hospedado para iniciar um tour panorâmico em
Cartagena das Índias. Durante o circuito, você passará pela área moderna de Bocagrande, no bairro Manga,
você pode ver casas antigas do início do século XX. Então visite o Castelo de San Felipe de Barajas, com o
qual os espanhóis procuraram se defender dos ataques ingleses no século XVII. Continuamos com um breve
passeio pelo centro histórico desta bela cidade visitando a igreja de San Pedro Claver, onde se encontram os
restos mortais do Santo que leva seu nome, e o passeio é completado visitando o Museo da Esmeralda. O
passeio terminará em seu hotel, o resto do dia de folga e acomodação.
*Notas:
Inclui: Entradas ao Castelo San Felipe e visita a Igreja San Pedro Claver e museo da Esmeralda.
Duração aproximada: 4 Horas.
Opera: De Segunda a Sexta, encontraremos os passageiros entre 14:00 / 14:30 Horas. Sábado, Domingo e
feriados entre as 09:00 / 9:30 Horas.
DIA 8 CARTAGENA (Visita a Ilha do Encanto): Café da manhã no hotel. Na hora combinada, traslado do
hotel para a doca indicada para iniciar a excursão de dia inteiro, que inclui o transporte de lancha até a Isla
del Encanto, localizada ao sul da Baía de Cartagena. Isla del Encanto, em Barú, faz parte do Parque Natural
Nacional Corales del Rosario. Lá você pode desfrutar de praias de corais e uma variedade de fauna de
recifes, ideal para descansar e nadar. Retorno a Cartagena, traslado do cais para o hotel e acomodação.
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*Notas:
Inclui: Almoço típico
Não inclui: Imposto de zarpe de aproximadamente 10USD por pessoa pago no cambio do día em pesos
colombianos, entrada ao Acuario, snorkeling nem outras atividades aquáticas.
Duracção aproximada: 7 horas.

DÍA 9 CARTAGENA Café da manhã no hotel. Na hora combinada, traslado ao aeroporto para pegar seu voo
de conexão para a próxima cidade de destino ou sua cidade de origem.

TARIFAS POR PESSOA, EM DOLARES AMERICANOS USD
CATEGORIA
SGL
DBL
TPL

3*
4* RECOMENDADOS
4*
5*
LUXURY
CATEGORÍA

1.455,00
1.685,00
1.805,00
2.250,00
3.540,00

859,00
935,00
1.059,00
1.189,00
1.919,00

819,00
835,00
1.020,00
1.125,00
N/A

CHD

679,00
535,00
715,00
745,00
1.265,00

HOTÉIS
BOGOTÁ

SAN ANDRÉS

CARTAGENA

3*

Dann Norte* ,
NH Royal Urban 26,
GHL Style Belvedere

Bahía Sardina (Std-TipoA)*,
Cocoplum , Portobelo*

Atlantic Lux*, GHL Relax
Corales de Indias ,
Bahía Cartagena*

4*
RECOMENDADO

Dann Carlton 103*, Bogotá
Plaza* , Cosmos 100, Holiday
Inn Express Bogotá D.C

GHL Relax Sunrise*

4*

Atton Bogotá 93,
Four Points by Sheraton
Bogotá , Morrison 84*

GHL Relax Sunrise*,
Arena Blanca*

5*

LUXURY

Casa Dann Carlton* ,
Estelar La Fontana ,
NH Royal Pavillon
Sofitel Victoria Regia , B.O.G
Hotel , EK Hotel

Holiday Inn Express
Bocagrande*,
Dann Cartagena*,
Almirante* , Caribe*
Américas Casa de Playa *,
Capilla del Mar *,
Radisson Cartagena

Casa Blanca*,
Arena Blanca*

Américas Torre del Mar*,
Estelar Cartagena de Indias* ,
Hyatt Regency Cartagena*

Casa Blanca (Sup O.V)

Sofitel Santa Clara , Charleston
Santa Teresa , Bastión

*Nota Importante: Únicamente Hotéis com (*) permitem acomodação TPL
BOGOTÁ
Traslados aeroporto - hotel - aeroporto em serviço regular;
02 noites de hospedagem com café da manhã diário;
City Tour com Monserrate em serviço regular.
SAN ANDRES
Traslados aeroporto - hotel - aeroporto em serviço regular, em taxis de serviço publico;
03 noites de hospedagem com café da manhã diário;
Uma Volta na Ilha de San Andrés em serviço regular;
Excursão a Haynes Kay (Acuario) , Jhonny Cay em serviço regular.
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CARTAGENA
Traslados aeroporto - hotel - aeroporto em serviço regular;
03 noites de hospedagem com café da manhã diário;
City Tour com Castelo de San Felipe em serviço regular;
Passeio a Ilha do Encanto com almuoço típico em serviço regular;
Traslados hotel – cais – hotel em serviço regular.







Valido até 10 de Dezembro de 2019 – para datas comemorativas favor consultar operações.
Pagamento: em 10 vezes (01 + 09), sendo uma entrada de 25% + IRRF e saldo em 09 vezes em reais, no cheque prédatado (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.
Em San Andrés existe um imposto ecológico obrigatório para pagamento local, no valor aproximado de USD 40,00 por
pessoa.
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.

