MARAVILHAS DA
COLÔMBIA
BOGOTÁ & CARTAGENA & SAN ANDRÉS
16 a 28 de Janeiro de 2022
Programação:
1º DIA (16/01 - Domingo): NATAL / RECIFE
Às 14:00hs apresentação do grupo na Praça Cívica para embarque com destino à Recife – Aeroporto
Internacional dos Guararapes
2º DIA (17/01 - Segunda-feira): RECIFE / BOGOTÁ
Embarque às 05:50h no voo LATAM LA 3212 / 8000 com destino a Bogotá – Colômbia. Previsão de
chegada às 18:45h. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel São Francisco, CRA 10 – Tel: +57 1 2861 677. Pernoite
3º DIA (18/01 – Terça-feira): BOGOTÁ
Após o café da manhã no hotel. Visita ao centro histórico da cidade para percorrer os principais pontos
como a Praça Bolívar, Capitólio Nacional, La Casa de los Comuneros, a mais antiga da praça e a Catedral
Primada. Em seguida visita ao Museu de Ouro, observando uma das mais impactantes coleções dos
talentos da cultura pré-hispânica finalizando na Casa do Museu "Quinta de Bolívar", local que exibe alguns
objetos relacionados com Simon Bolívar e os jardins com suas árvores que segundo a tradição datam da
época de Bolívar. Em seguida, continuaremos passeio até o Cerro de Monserrate, com subida em
teleférico, até chegar ao topo do morro de onde poderemos desfrutar de uma vista panorâmica da cidade
e uma visita ao Santuário Católico. Retorno ao hotel no fim da tarde
4º DIA (19/01 – Quarta-feira): BOGOTÁ
Após café da manhã, saída com destino ao povoado de Zipaquirá, distante 1 hora da cidade. Percorrendo
a parte norte da cidade, poderemos observar a grande área urbana com arquitetura cosmopolita e que se
contrasta com a região rural à medida que se afasta da cidade. Passará por povoados que datam do
período pré-colombiano, até chegada em Zipaquirá onde está a Catedral do Sal (Opcional – entrada não
inclusa no pacote). Seu acesso é feito por um antigo túnel, por onde descemos até chegar ao templo que
foi construído por antigos mineradores da mina de sal. No interior encontraremos imagens e figuras
esculpidas que criam um clima mágico e diferente. Pernoite
5º DIA (20/01 – Quinta-feira): BOGOTÁ / CARTAGENA
Manhã livre para atividades independentes. Às 12:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto Internacional El Dourado em Bogotá para embarque às 16:10hs no voo Viva Air Colômbia VH
6782 com destino à Cartagena. Previsão de chegada às 17:45hs. Recepção e traslado ao Hotel para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Íbis Cartagena Marbella, Avenida
Santander 47-90 – Tel: +57 5 6932 424. Restante do dia livre. Pernoite

6º DIA (21/01 – Sexta-feira): CARTAGENA
Café da manhã. Às 08:00hs saída para city tour percorrendo os pontos de maior interesse turístico da
cidade: Bairros modernos de Castillo, grande área residencial com praias tranquilas; El Laguito,
Bocagrande – principais praias da cidade, O Castillo de San Felipe de Baraja – complexo defensivo
erguido pelos espanhóis e ainda considerado o Guardião de Cartagena. Visitaremos também, O Cerro de
La Popa, uma montanha semelhante à “Popa” de um barco que conta com uma igreja e convento do inicio
do século XVII; além do famoso Centro de Artesanal Las Bóvedas, ideal para compras de souvenir’s.
Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
7º DIA (22/01 - Sábado): CARTAGENA
Café da manhã. Sugerimos ao grupo Tour à Isla Del Rosário (Opcional não incluso no pacote). Passeio
em lancha com destino às Ilhas Del Rosário. Recepção de boas-vindas. Tempo livre para desfrutarmos
das praias do Parque Nacional e banho de mar – Na oportunidade, pode ser feito mergulho com
Snorkeling. Visita ao aquário San Martin de Pajarales onde podemos ver os shows de golfinhos e dos
tubarões, além de apreciar a grande variedade da fauna marinha local. Regresso a Ilha para um delicioso
almoço típico (Não incluso no pacote). Retorno ao hotel no final da tarde.
8º DIA (23/01 - Domingo): CARTAGENA
Café da manhã. Dia livre para passeios opcionais – ou caminhada pela parte antiga (Cidade amuralhada)
e Cidade Moderna onde veremos o contraste entre as duas. Charme e romantismo estão por todas as
partes de Cartagena. Pernoite
9º DIA (24/01 – Segunda-feira): CARTAGENA / SAN ANDRES
Café da manhã. Às 07:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de
Cartagena para embarque às 09:34hs no voo Viva Air VH8160 com destino à San Andrés. Previsão de
chegada às 11:03hs. Recepção e traslado ao Hotel Brisa Del Mar By Faranda, La Rocosa Km 4 / CRA
20 – Tel: +57 8 512 2338 para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). OBS: Taxa de
preservação ambiental: 40 dólares (Não incluso no pacote). Pernoite
10º DIA (25/01 – Terça-feira): SAN ANDRÉS - Café da manhã no hotel. City tour e Cruzeiro a Tarde
Galeon. O passeio se inicia na zona hoteleira, passando pela Baia de San Andrés, constituída por grandes
corais rodeados por uma barreira de recifes; e segue até San Luís, além da praia a região se destaca
pelas cores e alusão ao reggae encontrada nas casas de madeira. Parada em Rocky Cay para caminhar
pelo mar até um barco encalhado, que afundou há décadas durante uma forte tempestade. Logo se chega
à praia selvagem de Sound Bay. A própria continuação pela estrada da orla é recheada de paisagens que
fazem valer o caminho até o Hoyo Soplador, gêiser natural resultante da pressão da água do mar nos
túneis de pedra. O efeito gerado é de uma corrente de ar e água vinda de um dos buracos da pedra. Outro
atrativo é La piscinita, balneário contornado por rocha coralina, que ajunta peixes de multicoloridos
facilmente observados devido à transparência da água. Visita à Caverna de Morgan onde, segundo a
lenda local, o Pirata Morgan escondia seu tesouro. Posteriormente o museu La Casa Isleña, típica casa da
ilha montada, expõe a história e os costumes regionais. À tarde, é realizado um agradável passeio de
duas horas em um Galeão, barco temático de piratas com show a bordo, percorrendo a belíssima baía
próxima à ilha. Pernoite
11º DIA (26/01 – Quarta-feira): SAN ANDRÉS - Café da manhã no hotel. Tour Aquário e Johnny Cay.
Passeio de lancha ao aquário natural de Haynes Cay, localizado em duas bancadas de corais. Há tempo
para admirar esse ambiente repleto de vida natural e a cor azul turquesa do mar. O passeio de lancha
prossegue até Johnny Cay, onde acontece um momento de descanso a sombra de enormes palmeiras
que cobrem as areias finas e brancas do Caribe. Em seguida há um almoço típico e regresso a San
Andrés.
12º DIA (27/01 – Quinta-feira): SAN ANDRÉS / BOGOTÁ / GUARULHOS
Manhã livre para atividades independentes. Às 10:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao
Aeroporto Internacional de San Andrés para embarque às 12:03hs no voo Viva Air VH8113 com destino à
Bogotá. Previsão de chegada às 14:13hs. Tempo em conexão e reembarque às 21:05h no voo LATAM
LA 8001 com destino à Guarulhos – São Paulo. Noite a bordo

13º DIA (28/01 – Sexta-feira): GUARULHOS / RECIFE / NATAL
Previsão de chegada às 05:20hs. Faremos acomodação para descanso no Hotel Sleep Inn – Guarulhos.
Tempo em conexão e reembarque às 16:00hs no voo LATAM LA 3548 com destino à Recife (PE).
Previsão de chegada às 19:05hs. Após desembarque, seguiremos viagem com destino à Natal (RN). Fim
dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus de turismo com ar;
 Bilhete aéreo internacional;
 03 diárias de hotel em Bogotá;
 04 diárias de hotel em Cartagena;
 03 diárias de hotel em San Andrés;
 Guia acompanhante e local.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Extra de qualquer natureza que não
esteja mencionado neste roteiro.
Seguro viagem.

VALOR POR PESSOA (PARTE AÉREA + PARTE TERRESTRE):
 Em apto duplo: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos reais) *Sujeito a reajustes sem aviso
prévio.
FORMA DE PAGAMENTO:
 Cartão de crédito: R$ 1.250,00 em 10x nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
 Cheque: 10 cheques de R$ 1.250,00.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

