
 

11 A 17 DE JUNHO 
 

22/10/21 

Incluindo :  
 Passagem aérea Rio / San Andrés / Cartagena / Rio, voando Avianca; 
 03 noites de hospedagem no GHL Relax Hotel Sunrise com café da manhã em San Andrés; 
 Traslados privativos de chegada e de saída em San Andrés; 
 03 noites de hospedagem no hotel Bantú by Faranda (Cidade Amuralhada) com café da manhã em Cartagena; 
 Traslados privativos de chegada e de saída em Cartagena. 

 

Preços p/pessoa em dólares americanos. Não inclui taxa de embarque nem de remessa: 

Hoteis (San Andrés / Cartagena) Sgl Dbl Tpl 

GHL Sunrise / Bantú by Faranda U$ 1.945,00 U$ 1.439,00 U$ 1.389,00 
 

Valores por pessoa, da Taxa de Remessa a ser adicionada ao valor acima:  

Hoteis (San Andrés / Cartagena) Sgl Dbl Tpl 

GHL Sunrise / Bantú by Faranda U$ 29,  U$ 18, U$ 16, 
  

OBS: Os valores acima, se referem a taxa de remessa das noites de hotel incluídos no pacote acima. Caso sejam incluídos 
outros itens (noites extras, traslados, mais tours...) a taxa de remessa, deverá ser recalculada e informada.  
 

 

 Diárias dos hotéis acima, para cálculo de suplemento p/outros hotéis (valores p/noite e p/apartamento): 

HOTEL 
NOITE EXTRA  

POR APARTAMENTO 
ENDEREÇO 

* ADZ – GHL Sunrise – com café – apto STD U$ 170,SGL e DBL // U$ 230,TPL  
Avenida Newball No 4-169,  

San Andres 

* CTG – Bantú by Faranda – com café – apto STD U$ 152,SGL // U$ 165,DBL // U$ 236,TPL Centro, Clle de la Tablada # 7 - 62 
 

OBS 1: Preços no hotel acima, só são válidos desde que os mesmos sejam confirmados nos preços acima (noite extra). Caso 
o mesmo confirme em uma tarifa mais cara, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS2. 
OBS 2: Para calcular os suplementos, deduzir do valor total do novo hotel escolhido (ou da nova tarifa deste), o valor total 
do crédito do seu hotel acima e dividir pelo número de passageiros do apartamento. 
EX em DBL em CTG: Novo hotel escolhido custa U$ 200,00 p/ noite, são 03 noites em um apartamento DUPLO (DBL). 
Fazer: U$ 200, - U$ 165,  (valor cotado) = U$ 35, x 3 (noites) = U$ 105,. Dividir os U$ 105,00: 2 (pax) = U$ 52,50. Basta então 
somar este suplemento ao preço do pacote em DBL (U$ 1.439, acima + U$ 52,50,00 = U$ 1.491,50).  

 
Forma de pagamento (Câmbio de venda New IT): 
Todo o pacote em até 10 vezes em reais, sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque + taxas de remessa e saldo em 09 vezes no 
Financiamento Banco Santander (Cheque pré) ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex). 
OBS: 
1) Preços não incluem: taxas de embarque, taxas locais, taxas ambientais, taxa de remessa e nem vistos ou extras pessoais. 
2) Em San Andrés existe um imposto ecológico obrigatório para pagamento local, no valor aproximado de USD 40,00 por pessoa. 
3) Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas. 
4) Financiamentos sujeitos a aprovação. 
5) Aéreo e o hotel dependem da confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar. 

 

AV 260  11JUN GIGBOG  0815/1230 AV9779 14JUN ADZBOG  1650/1855 AV8471 17JUN  CTGBOG  1845/2015 

AV9776  11JUN BOGADZ 1510/1726 AV8552 14JUN BOGCTG  2055/2226 AV 261  17JUN  BOGGIG  2235/0705 


