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Colômbia em fevereiro 2023 
 
 
 
 

 

 
 
 
01º Dia – 07/02/2023 – TERÇA-FEIRA. 
BOGOTÁ - Chegada em Bogotá, retirada da bagagem, encontro com o receptivo local e transfer 
para o hotel. Pernoite no Hotel em Bogotá. 
 
02º Dia – 08/02/2023 – QUARTA–FEIRA. 
BOGOTÁ – Após café da manhã, vamos iniciar nosso city tour pelo centro histórico de Bogotá, 
Plaza de Bolívar e pelas ruas próximas, onde você poderá ver edifícios como o Capitólio Nacional, 
centro da vida legislativa do país; La Casa de los Comuneros; a Casa de Nariño, sede da 
Presidência da República e visita panorâmica da Igreja Museu de Santa Clara. Você entrará no 
Museu do Ouro, onde existem cerca de 34.000 peças em ouro de várias culturas pré-hispânicas e 
depois irá para a Casa Museo Quinta de Bolívar, onde viveu o Libertador Simón Bolívar. O passeio 
continua de 2.600 metros acima do nível do mar na cidade até 3.152 metros acima do nível do mar, 
onde está localizado o santuário Basílica do Senhor de Monserrate, de lá se tem a melhor vista de 
Bogotá.  
 
03º Dia – 09/02/2023 – QUINTA-FEIRA. 
BOGOTÁ – Após café da manhã, vamos até Zipaquirá, distante 1 hora da cidade. No caminho, você 
poderá observar como a grande área urbana com arquitetura cosmopolita contrasta com a região 
rural conforme vai se afastando cidade. Também passará por povoados que datam do período pré-
colombiano, até chegar a Zipaquirá, onde está a Catedral de Sal. Seu acesso é feito por um antigo 
túnel, descendo até chegar ao templo que foi construído por antigos mineradores desta mina de sal. 
No interior, imagens e figuras esculpidas criam um clima mágico e diferente. Após a visita retorno ao 
hotel. Noite Livre. Pernoite no Hotel em Bogotá. 
 
04º Dia – 10/02/2023 – SEXTA-FEIRA. 
BOGOTÁ – MEDELÍN – Após café da manhã, transfer para o aeroporto e embarque para Medelín. 
(consultar aéreo com chegada em Medelín até as 09:00). Receptivo no aeroporto e início do passeio 
passando por por cidades como Marinilla onde encontramos construções coloniais e uma fervorosa 
tradição religiosa, através de Nuevo Peñol, um município que substituiu o antigo Peñol que foi 
inundada para a construção do reservatório Peñol – Guatapé no final da década de 1970. 
Visitaremos a Piedra del Peñol, uma rocha de 220 metros de altura e, visitaremos o município de 
Guatapé, onde se destacam suas casa e fachadas do século XX, além do calçadão do reservatório. 
(A subida à pedra Peñol - 659 degraus é opcional, não está incluída). Ao término do passeio, retorno 
a Cidade de Medelin e acomodação no hotel. Pernoite no Hotel em Medelín. 
 
05º Dia – 11/02/2023 – SÁBADO. 
MEDELÍN – Após café da manhã, vamos realizar um tour de inovação, onde iniciamos o passeio 
com uma visita à comuna 13, fazendo um tour histórico, estético e político que alguns artistas de rua 
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do movimento Hip Hop daquela zona da cidade desenharam e executaram na Comuna, através do 
graffiti vão conhecer as histórias que movem e inspiram a esperança e a busca por melhores 
condições de vida para a comunidade, então será feito um pequeno passeio em metro e uma linha 
de teleférico de onde se tem uma vista inigualável da cidade. Parada para almoço e em seguida 
continuamos com um passeio panorâmico onde você pode apreciar alguns dos lugares com maior 
atração turística e impacto da cidade, como o Monte Nutibara, onde no topo se encontra uma réplica 
de um típico povoado de Antioquia. Seguimos para o jardim botânico, parque explora, parque 
desejos, Ruta N centro de inovação e tecnologia, parque dos pés descalços e por último a Plaza 
Botero, onde existem 23 esculturas de bronze ao ar livre do mestre colombiano Fernando Botero e 
entrada do Museu de Antioquia. No final, retorno ao hotel. Pernoite no Hotel em Medelín. 
 
06º Dia – 12/02/2023 - DOMINGO. 
MEDELÍN – CARTAGENA – Após café da manhã, saída para visitar o parque onde os adultos se 
tornam pequenos. É Parque Explora: Aquário, Planetário e um centro interativo de apropriação e 
divulgação de ciência e tecnologia com mais de 300 experiências interativas espalhadas por vários 
salas e espaços de experimentação para todos, além de um dos maiores aquários da América do 
Sul. Explora é o centro de divulgação e promoção da ciência e o mais importante centro de 
tecnologia de Medellín, oferece à população local e aos visitantes a oportunidade de estimular sua 
criatividade, experimentar, aprender enquanto se diverte e construir conhecimento para o 
desenvolvimento, bem-estar e dignidade da cidade. Alguns de seus cenários criam e mobilizam uma 
opinião pública informada e deliberativa. O Explora está localizado na zona norte de Medellín, que 
nos últimos anos deixou de ser um ambiente marginal, para se tornar, junto com outros nove 
projetos, a maior atração turística da cidade, o centro do futuro distrito educacional de ciência e 
tecnologia. Em horário determinado, transfer ao aeroporto e embarque Cartagena (favor consultar 
aéreo com saída de Medelín após as 17:00). Receptivo no aeroporto de Cartagena e transfer para o 
hotel. Pernoite no Hotel em Cartagena.  
 
07º Dia – 13/02/2023 - SEGUNDA-FEIRA. 
CARTAGENA – Café da manhã e inicio do passeio panorâmico por Cartagena das Índias. Durante o 
circuito você passará pela área moderna de Bocagrande e pelo bairro de Manga, onde poderá ver 
antigas mansões do início do século XX. Em seguida, visitaremos o Castelo de San Felipe de 
Barajas, local onde os espanhóis procuraram defender-se dos ataques ingleses no século XVII. 
Continuamos com uma curta caminhada pelo centro histórico desta bela cidade finalizando no 
museu de esmeralda. Ao término retorno ao hotel. Pernoite no Hotel em Cartagena. 
 
08º Dia – 14/02/2023 – TERÇA-FEIRA. 
CARTAGENA - Após café da manhã, saída visitar uma das Islas del Rosário que será a Isla Del 
Encanto. As Islas del Rosário formam um arquipélago e fazem parte do Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y de San Bernardo. Ao contrário das praias continentais este arquipélago é 
formado por lindas ilhas e após 1h de navegação é realmente possível dizer que está no Caribe. Na 
ilha você vai encontrar diversas atividades extras ou caso queira somente relaxar em uma das 
espreguiçadeiras e com um belo visual também é possível. Em horário combinado retorno ao Hotel 
em Cartagena e noite livre. Pernoite Hotel em Cartagena.  
 
09º Dia – 15/02/2023 – QUARTA-FEIRA. 
CARTAGENA – SAN ANDRÉS – Após café da manhã, transfer ao aeroporto e embarque para San 
Andrés. Receptivo em San Andrés e transfer ao hotel. Pernoite Hotel em San Andrés. 
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10º Dia – 16/02/2023 – QUINTA-FEIRA. 
SAN ANDRÉS – Após café da manhã, vamos fazer um passeio chamado volta a Ilha o passeio que 
margeia toda a costa de San Andrés com paradas nos principais pontos da ilha, como a Caverna de 
Morgan para conhecer sobre o inglês Henry Morgan, que segundo a história ele escondia alguns 
tesouros que roubava dos espanhóis. Também visitamos Hoyo Soplador, local para observar (se o 
tempo permitir) o fenômeno natural formado por uma série de túneis que emergem nos arrecifes e 
terminam em um orifício por onde a água é jorrada a vários metros da costa e o Museu Marinho. Ao 
término, retorno ao hotel. Pernoite no Hotel em San Andrés.  
 
11º Dia - 17/02/2023 – SEXTA-FEIRA. 
SAN ANDRÉS – Café da manhã e dia livre para aproveitar a praia ou realizar um passeio de barco 
(sujeito a condições climáticas e pode ser adquirido localmente) que leva às ilhas da redondeza. 
Enquanto o Aquário natural, uma ilhota cheia de peixes, é indicada para snorkeling e Haynes Cay é 
boa para curtir a paisagem e descansar, Johnny Cay (uma das ilhas mais famosas de San Andrés) é 
a responsável pelas fotos inebriantes e pelos suspiros dos visitantes. O mar de tem cores incríveis. 
Pernoite no Hotel em San Andrés.  
 
12º Dia – 18/02/2023 – SÁBADO. 
SAN ANDRÉS – Café da manhã e em horário determinado, transfer para o aeroporto para 
embarque ao Brasil. Pernoite no voo em deslocamento. 
 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS:  
1- 11 Pernoites em hotéis categoria 4* em apto duplo standard com café da manhã. 
2- Transfers entre Aeroporto – Hotel – Aeroporto em Bogotá, Medellín, Cartagena e San Andrés 
(regular). 
3- Tours conforme a programação (regular). 
4- Ingressos conforme os passeios incluídos abaixo. 
5- Coordenador de Viagem da Ponto de Partida (a partir do 14º passageiro). 
6- Seguro de viagem Internacional de US$ 150.000 por passageiro. 
7- Kit viagem da Ponto de Partida. 
 
PASSEIOS INCLUÍDOS: 
1. City tour em Bogotá com guia local incluindo ingressos do Museu de Ouro, Casa Museo Quinta de 
Bolívar e teleférico ou funicular a Monserrate. 
2. Passeio a Zipaquirá - Catedral de Sal com ingresso e guia local. 
3. Tour de inovação em Medelín com guia local, ingressos e teleférico. 
4. Passeio a Piedra Del Peñol com guia local. 
5. Parque Explora em Medelín com guia local e ingressos.  
6. Tour em Cartagena com Castelo de San Felipe, guia local e ingressos. 
7. Passeio a Ilhas do Encanto com almoço (sem bebidas). 
8.  Transfer ida e volta hotel / porto / hotel. 
9. Volta a Ilha em San Andrés com guia local e ingressos. 
 
HOTÉIS PREVISTOS: 
Bogotá: Hotel Morrison 84 (https://sites.google.com/view/morrison-84/inicio)  
Medelín: Hotel Estelar Milla de Oro (https://pt.estelarmilladeoro.com/)  
Cartagena: Dann Cartagena (https://www.hoteldanncartagena.com/)  
San Andrés: Hotel Casa Blanca (https://www.hotelcasablancasanandres.com/pt)  
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INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 2.220,00 
 

PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.  
 

PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO. 
SETEMBRO/22: ENTRADA DE USD 555,00 + 03 X DE USD 555,00 
ENTRADA DE R$ 2.775,00 + 03X DE R$ 2.775,00 + PARCELA FINAL* 
OUTUBRO/22: ENTRADA DE USD 740,00 + 02 X DE USD 740,00  
ENTRADA DE R$ 3.700,00 + 02X DE R$ 3.700,00 + PARCELA FINAL* 
NOVEMBRO/22: ENTRADA DE USD 1.110,00 + 01 X DE USD 1.110,00 
ENTRADA DE R$ 5.550,00 + 01X DE R$ 5.550,00 + PARCELA FINAL* 
DEZEMBRO/22: A VISTA USD 2.220,00 
A VISTA R$ 11.100,00 + PARCELA FINAL* 
JANEIRO/23: PARCELA FINAL* 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME 
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.   
 

CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00. 
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do 
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será 
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores. 
 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:  

• Passagem aérea. 

• Deslocamento da cidade de origem até o aeroporto. 

• Tarjeta de turismo em San Andrés (aproximadamente U$ 40,00). 

• Despesas pessoais como alimentação, bebidas, compras, extra de hotéis entre outros. 

• Eventuais pernoites extras por motivos alheios a Operadora como condição climática ou 
cancelamento de voos pela cia aérea. 

• Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 
expressamente citado como incluído no roteiro. 
 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:  

1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem. 

2 - VACINA DA FEBRE AMARELA É OBRIGATÓRIA. Você pode tomar esta vacina em qualquer 

posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um posto da ANVISA pela 

Carteira Internacional de Vacinação. 

3 - VACINA COVID. Você deve estar com a vacinação completa e o comprovante de vacinação em 

inglês. 

4 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 
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5 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, 
cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes, item 
que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de voos, por força 
maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a 
descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e 
contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, 
tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: a segurança dos viajantes; a 
continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 

Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e ferroviário, 
quando houver.  

A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta 
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 

6 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso 
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de 
valores.  
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