
01/12/20  
San Andrés: A ilha do mar de 7 cores espera por você com suas praias de areia branca e suas águas quentes e azul-turquesa para desfrutar e descansar neste paraíso 
colombiano no meio do mar do Caribe. 

San Andrés - Programa  de 3 Noites 
Dia 1: San Andrés 

Chegada à ilha do mar das 7 cores, recepção e traslado com todos os protocolos de biossegurança estabelecidos do aeroporto Gustavo Rojas para o hotel 
escolhido em San Andrés. Alojamento. 
Dia 2: San Andrés 
Café da manhã. Hoje vamos levá-lo a um passeio pela ilha de San Andrés, onde as cores do mar, azul, verde, lilás e sua vegetação e um lindo céu azul farão 
deste um passeio inesquecível. A visita começará no ponto de encontro indicado. De lá, você se mudará para a Caverna de Morgan, onde fará uma parada 
de aproximadamente 20 minutos. Segundo a lenda, o bucaneiro inglês Henry Morgan escondeu alguns dos tesouros que roubou dos galeões espanhóis. 
Continuaremos nossa jornada para a piscina natural do mar em West View que, com suas águas cristalinas e peixes coloridos, você vai adorar. Você pode 
desfrutar deste lugar por cerca de 15 minutos, aproximadamente. Você continuará até o Blow Hole, localizado na ponta sul da Ilha. Para terminar, 
passaremos pelas belas praias de San Luis. Este lugar tem um contraste espetacular entre as casas coloridas que preservam a arquitetura das Antilhas, o 
verde da vegetação, o branco da areia e o azul infinito e profundo do mar. Retorno ao ponto de encontro, resto do dia livre e hospedagem. 
Duração aproximada: 2 horas e meia. Operação: de segunda a domingo a partir das 21:00 ou 15:00 Não inclui: Transfer hotel - ponto de encontro - hotel  

 

Dia 3: San Andrés  
Café da manhã. Dia livre para curtir a praia e a beleza do mar ou para realizar qualquer uma das atividades opcionais (solicite as opções disponíveis ao seu 
agente New It). Alojamento. 
 

Dia 4: San Andrés 
Café da manhã, na hora combinada traslado ao aeroporto para pegar seu vôo ao próximo destino (Serviço regular). 
 

 

INCLUI: 
 03 noites de Alojamento com café da manhã.  

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

 Excursão Uma Volta Na Ilha em serviço regular, em espanhol. 
 

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

 Nas categorias luxury inclui-se serviços privados.  

 Não inclui: cartão de turismo de entrada na ilha de aproximadamente US $ 35 por pessoa, pago na chegada ao câmbio em pesos colombianos 

 Por regulamentação do governo da ilha, os serviços de transferência do aeroporto para o hotel em San Andrés estão autorizados a ser realizados apenas por 
taxistas nativos, em táxis de serviço público. 

 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). – 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 

HOTEL 
PLAN 

ALIMENTACIÓN 
VIGENCIA VIAJE SGL 

Noche 
Adic. 

DBL 
Noche 
Adic. 

TPL 
Noche 
Adic. 

CHD 
Noche 
Adic. 

Royal Decameron Isleño 
(Hab. Standard) 

FULL 

Sep.01/20- Oct.03/20 
Oct.12/20 – Dic.25/20 
Abr.03/21- Jun.10/21 
Jul.21/21 - Oct.10/21 
Oct.18/21-Dic.23/21 

925 275 535 163 485 145  289 82 

Casablanca (Hab. Superior 
Ocean View) 

DESAYUNO 
Sep.01/20-Dic.24/20 

Ene.21/21-Mar.25/21 
Abr.05/21-Dic.24/21 

1095 333 545 167 545 167 305 87 

Casablanca 
(Hab. Standard) 

DESAYUNO 
Sep.01/20-Dic.24/20 

Ene.21/21-Mar.25/21 
Abr.05/21-Dic.24/21 

815 240 405 120 405 120 229 65 

Decameron Aquarium(Hab. 
Standard) 

FULL 

Sep.01/20 - Oct.03/20 
Oct.12/20 – Dic.25/20 
Abr.03/21 - Jun.10/21 
Jul.21/21 - Oct.10/21 
Oct.18/21-Dic.23/21 

855 253 489 149 445 135 265 74 

GHL Relax Sunrise (Hab. 
Vista al Mar) 

DESAYUNO 
Sep.01/20-Dic.24/20 

Ene.21/21-Mar.25/21 
Abr.05/21-Dic.23/21 

595 165 339 98 289 82 175 44 


