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COLÔMBIA: BOGOTÁ, TRIÂNGULO DO CAFÉ,

MEDELLÍN, SANTA MARTA E CARTAGENA DAS ÍNDIAS

05.08.2018 – PORTO / MADRID / BOGOTÁ
Comparência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e saída, às
10h45, em voo regular Air Europa (UX 1146) com destino a Madrid. Chegada (13h15) e mudança para voo UX 193 com
destino a Bogotá, partida às 15h15. Chegada às 18h15, assistência e transporte para o hotel Dann Carlton 103 (4*) ou
similar. Jantar e alojamento.
06.08.2018 – BOGOTÁ / MONSERRATE E ZIPAQUIRA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã visita do centro histórico de Bogotá. Passeio pela Plaza de Bolívar e ruas
próximas, onde se destaca o Capitólio, a Casa de Nariño, a Igreja Museu de Santa Clara. De seguida, visita do Museu
Botero, que reúne obras de Fernando Botero e obras de grandes artistas internacionais como Picasso, Henri Matisse,
Juan Miró entre outros que foram doadas pelo próprio Botero para integrar o museu. Continuação pelas ruas de ‘’La
Candelaria’’, bairro com a arquitetura da época colonial, chegando à Quinta de Bolívar, onde residiu Simão Bolivar.
Finaliza-se o passeio com a subida ao Cerro de Monserrate, onde se encontra a Igreja católica do Senhor Caído de
Monserrate a cerca de 3200m acima do nível do mar, num percurso em teleférico, para apreciar a panorâmica da
cidade. Após esta visita, almoço e saída para Zipaquira, um importante destino turístico para os visitantes de Bogotá.
Considerada uma jóia arquitectónica da modernidade, onde se encontra a Catedral de Sal. A entrada efetua-se por um
antigo santuário que termina no templo, em cujo interior sobressaem imagens abstratas e figurativas, que dão ao local
um sentido mágico e sagrado. Regresso ao hotel. Alojamento.
07.08.2018 – BOGOTÁ / PEREIRA (TRIÂNGULO DO CAFÉ)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e
partida, em voo regular com destino a Pereira, cidade que faz parte do Triângulo do Café, considerado Património
Mundial pela UNESCO. Chegada. Visita de uma Fazenda de Café para conhecer o processo como o café colombiano é
produzido, colhido e processado, transformando-o na excelente bebida, mundialmente conhecida. Almoço. Instalação
no Hotel Soratama ou similar(4*). Jantar e alojamento.
08.08.2018 – PEREIRA / VALLE DE COCORA E SALENTO
Pequeno-almoço no hotel. Partida para o Valle del Cocora, integrado no Parque Nacional de los Nevados, cujo percurso
brinda com uma paisagem de uma beleza surpreendente. À chegada assistência de um eco-guia especializado nesta
região. Caminhada até ao bosque de neblina para apreciar a diversidade da fauna e da flora. No regresso, cruzando o
rio Quindío, observamos as palmeiras de cera, árvore emblemática da Colômbia que chegam a atingir 60 m de altura.
Almoço em restaurante local. Continuação até ao povo típico de Salento onde farão um tour a pé, visitando as suas
ruas coloniais, lojas artesanais e o mirador de Cócora. Em hora a combinar regresso ao hotel. Alojamento.
09.08.2018 – PEREIRA / MEDELLÍN
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte terrestre para Medellín. Instalação no Hotel Diez ou
similar (4*). Almoço em restaurante local. Saída para visita panorâmica pelos principais pontos turísticos da cidade
como o Parque dos Pés Descalços, onde se encontram as esculturas do conhecido escultor colombiano Fernando
Botero, a Catedral Metropolitana e o morro Nutibara, que representa uma réplica de um povoado “paisa”. Continuação
para o Jardim dos Desejos, e panorâmica da cidade em teleférico. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
10.08.2018 – MEDELLÍN / PEÑOL
Pequeno-almoço no hotel. Saída para descobrir mais sobre a região com algumas paragens pelo caminho. Visita de el
Nuevo Peñol, município que substituiu o antigo Peñol inundado pela represa Peñol-Guatapé, nos finais da década de
70. Almoço em restaurante local. Visita da Piedra del Peñol (a subida dos mais de 600 degraus é opcional!), em
Guatapé. Tempo livre para admirar as ruas da cidade. Regresso a Medellín. Alojamento.
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11.08.2018 – MEDELLÍN / SANTA MARTA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e partida
em voo regular com destino a Santa Marta. Chegada. Visita da cidade fundada pelo conquistador espanhol Rodrigo de
Bastidas em 1525. Passeio pela Quinta de San Pedro Alejandrino, onde morreu o libertador Simón Bolívar, visita de
Taganga, pintoresca povoação de pescadores e o monumento a “Pibe” Valderrama. Percurso pelo centro histórico da
cidade. Instalação no hotel Estelar Santamar ou similar (4*). Jantar e alojamento.
12.08.2018 – SANTA MARTA
Pequeno-almoço. Dia livre para actividades a gosto pessoal. Jantar e alojamento.
13.08.2018 – SANTA MARTA / CARTAGENA DAS INDIAS
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar transporte em autocarro até Cartagena das Índias (duração de 4 horas).
Instalação no hotel Sonesta Cartagena ou similar (4*). Visita da cidade passando pela zona de Bocagrande e o bairro
Manga, onde se podem ver as casas dos inícios do século XX. Continuação para o Morro Popa, desde onde se tem uma
bela panorâmica sobre a cidade, cujo centro histórico foi declarado Património Histórico da Humanidade pela UNESCO
em 1984. Visita do Castelo de S. Felipe de Barajas, que os espanhóis usavam para defender-se dos ataques ingleses no
século XVII. Jantar e alojamento.
14.08.2018 – CARTAGENA DAS INDIAS – ILHAS DO ROSÁRIO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte ao cais para embarcar para as Ilhas do Rosário,
localizadas ao sul da baía de Cartagena. Estas ilhas estão classificadas como Parque Natural Nacional, com um complexo
banco de coral, povoado com uma grande variedade de fauna do recife. Possibilidade de nadar e praticar snorkeling.
Almoço incluído. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
15.08.2018 – CARTAGENA DE INDIAS / BOGOTÁ / MADRID
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída
para Bogotá. Chegada. Recolha de bagagem e check-in para o voo da Air Europa (UX194) com destino a Madrid. Saída
às 20h15. Refeições e noite a bordo.
16.08.2018 – MADRID / PORTO
Chegada a Madrid às 12h50, mudança de avião e continuação às 14h50, no voo UX1143 para o Porto. Chegada às
15h25.
Preço por pessoa em quarto duplo: 2890 €
Suplemento de quarto individual: 430 €
Inclui:
Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Air Europa, para o percurso indicado, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23 kg;
Voos internos: Bogotá/Pereira - Medellín/ Santa Marta – Cartagena/ Bogotá, em voos regulares Avianca/ LATAM, com direito ao transporte de 1 peça
de bagagem até 23 kg;
Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa em serviço privado;
Alojamento nos hotéis da categoria indicada, incluindo o pequeno-almoço;
Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local falando espanhol, em privado, exceto a excursão às Ilhas do Rosário, que
será em regular;
Refeições indicadas no itinerário – 10 pequenos-almoços + 6 almoços + 7 jantares;
Seguro Multiviagens VIP;
Taxas de aviação (€ 515 valor sujeito a reconfirmação).
Não inclui
Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não indicados como incluídos;
Gratificações;
Imposto de embarque para as Ilhas do Rosário (a pagar localmente – aprox. $ 10 por pessoa).
Notas:
- Sinalização na data de inscrição: 1000 €.
- Mínimo 15 participantes.
- Obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses.
- É recomendada a vacina da febre amarela. Esta vacina deve ser realizada entre 10 a 15 dias antes da viagem.
- O programa poderá sofrer algumas adaptações sendo que todas as visitas programadas realizar-se-ão.
- O preço foi calculado com base ao câmbio do dólar em Maio de 2018 (sujeito a revisão)
- CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS.
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