CARTAGENA, SAN ANDRÉS E BOGOTÁ
SAÍDA
BRASIL

9 DIAS
7 NOITES

05/11/2018
13/11/2018

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades/Locais visitados: Cartagena, San Andrés e Bogotá

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 05/11/2018 - PORTO ALEGRE / CARTAGENA
Apresentação para embarque com destino a Cartagena. Chegada. Recepção e traslado ao
hotel. Hospedagem.
2º DIAº DIA - 06/11/2018 - CARTAGENA
Café da manhã. Saída para visita panorâmica, incluindo a região moderna de Boca Grande e
o bairro de Manga, onde se pode avistar casas antigas do século XX. Visita ao Castelo de
São Felipe de Barajas, onde os espanhóis defendiam-se dos ataques ingleses do século XVII
(ingresso incluso). Continuação com uma caminhada pelo centro histórico de Cartagena e
visita a igreja de São Pedro Claver, onde encontram-se os restos mortais do Santo. O passeio
ﬁnaliza no museu da esmeralda (ingresso incluso). Retorno ao hotel.
3º DIAº DIA - 07/11/2018 - CARTAGENA
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
4º DIAº DIA - 08/11/2018 - CARTAGENA / SAN ANDRES
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino a San Andrés. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. Jantar.
5º DIAº DIA - 09/11/2018 - SAN ANDRES
Café da manhã. Saída para percorrer a Ilha de San Andrés, incluindo uma breve parada na
Caverna de Morgan, onde, segundo a lenda, o pirata inglês Henry Morgan teria escondido
alguns tesouros roubados dos espanhóis. Continuação com destino a Piscina Natural de Mar
em West View, com possibilidade de banhar-se brevemente nas águas do mar de 7 cores.
Passagem pelo buraco Soprador e término da visita nas praias de San Luis. Jantar.
6º DIAº DIA - 10/11/2018 - SAN ANDRES
Café da manhã. Dia inteiramente livre para usufruir as praias e fazer passeios opcionais na
Ilha. Jantar.

7º DIAº DIA - 11/11/2018 - SAN ANDRES / BOGOTÁ
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Bogotá. Chegada, inicio da visita panorâmica ao centro histórico de Bogotá,
incluindo o calçadão da Praça Bolívar, suas ruas adjacentes com edifícios como o Capitólio
Nacional, centro da vida legislativa do país, o Palácio de Nariño, sede da presidência da
República e a Igreja-museu de Santa Clara. Ingresso ao Museu do Ouro, que abriga 34.000
peças de ourivesaria de diversas culturas pré-hispânicas e a Casa-museu Quinta de Bolívar,
onde viveu o Libertador Simón Bolívar. Continuação ao santuário onde se venera a imagem
do Senhor Caído de Monserrate, onde se pode desfrutar de uma bela vista panorâmica de
Bogotá.

8º DIAº DIA - 12/11/2018 - BOGOTÁ / PORTO ALEGRE
Café da manhã. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com
destino ao Brasil. Chegada em Porto Alegre.
9º DIAº DIA - 13/11/2018 - PORTO ALEGRE
Chegada em Porto Alegre. Até a Próxima viagem!

INCLUSO
Passagem aérea Avianca em classe econômica, desde Porto Alegre;
03 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã em Cartagena;
03 noites de hospedagem em apartamento standard com café da manhã e jantar em San
Andrés;
01 noite de hospedagem em apartamento standard com café da manhã em Bogotá;
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto em Cartagena, San Andrés e Bogotá;
Visita ao Castelo de San Felipe em Cartagena, com guia local;
Visita a Ilha de San Andrés;
Visita com guia local em Bogotá;
Guia Acompanhante desde a Saída do Brasil;
Cartão de assistência de viagem, válido pelo período, para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Hotel Capilla del Mar

Cartagena

Hotel Casablanca

San Andrés

Hotel NH Urban

Bogotá

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 19.08.2018

ENTRADA DE R$2.414,00

+9X DE R$743,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$9.105,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Despesas de caráter pessoal; refeições e bebidas não constantes como
inclusas; passeios opcionais; gorjetas; demais itens não constantes em “Incluso”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: USD 2.980,00 + IRRF de USD 100,00
+ USD 120,00 taxa de embarque;
Consulte valores para embarque em outras localidades;
Necessário passaporte com validade mínima de 06 meses (a partir da data de retorno ao
Brasil);
Recomendado certiﬁcado internacional de vacina da febre amarela;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de
desconto, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros em cheque, boleto ou nos cartões
de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação
cambial, preços serão reajustados de acordo.
Condições gerais conforme site e especíﬁcas conforme anexo 1.

