
04/05/2018 

 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.    Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$100. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21. 

Certificado da vacina contra febre amarela exigido. 

Acomodação no hotel Kartaxa, obrigatório mínimo de 03 noites. Tarifa utilizada nos hotéis de Bogota, é de segunda a quinta-feira. 

Noites extras e opcionais de cada cidade, em seus respectivos folhetos

 

 
 

06 noites, incluindo: 
 Aéreo Rio/Cartagena/Bogotá/Rio voando Avianca na classe L 

03 noites em Cartagena e em Bogotá nos hotéis escolhidos com café da manhã   

Traslados de chegada e partida nas duas cidades  Seguro Travel Ace Especial 

Cartagena: City tour regular com visita ao Castillo San Felipe e São Pedro de Claver 

 Bogotá: City tour privado com visita ao Museu do Ouro e Santuário de Monserrate 

      06 noites   

HOTEIS  CARTAGENA / BOGOTA CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL VALIDADE 

KARTAXA LYFESTYLE / 84 DC  Turística/Tur. Sup. Standard 1209 n/d 1758 May a 25 Dec 

NH URBAN ROYAL / NH BOHEME ROYAL  Primeira Sup Vista/Std 1367 n/d 2075 May a 13 Dec 

ANANDA BOUTIQUE / NH BOHEME ROYAL  Boutique 4*/Prim..Sup. Superior 1390 n/d 2124 May a 13 Dec 

BANTU BOUTIQUE / NH BOHEME ROYAL  Boutique 4*/Prim. Sup. Superior/Std 1477 n/d 2294 May a 13 Dec 

SOFITEL / SOFITEL   Luxo Classic/Sup. 1758 n/d 2830 May a 27 Dec 

01º Dia -  Rio / Bogotá / Cartagena 
Embarque com destino a Cartagena (Conexão em Bogotá). Chegada 
e traslado ao hotel escolhido. 
02º Dia - Cartagena 
Café da manhã. Saída para visita aos principais pontos de interesse: 
os bairros residenciais junto à baía de Cartagena, o monastério Popa 
e a Capela da Virgem da Candelária, a Fortaleza do Castelo de San 
Felipe de Barajas, o centro de artesanato e a joalheria onde podere-
mos ver as famosas esmeraldas colombianas. Restante do dia livre.  
03º Dia – Cartagena 
Sugerimos como opcional as Ilhas Rosário (Ilha San Pedro de Maja-
gua) ao sul da baía de Cartagena. Estas ilhas são consideradas par-
que nacional com um complexo banco de coral, povoado de grande 
variedade de fauna de arrecife. Será possível nadar e praticar snor-
keling em suas águas límpidas e transparentes e desfrutar das 
praias.  Almoço típico incluído.  
04º Dia - Cartagena / Bogotá 
Café da manha. Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a Bogotá. Chegada e traslado ao hotel 
escolhido. 
05º Dia - Bogotá 
Café da manhã. Saída para visita ao centro histórico de Bogotá, co-

nhecido como "La Candelária".  São construções antigas de grande 
importância cultural e arquitetônica. O passeio leva o visitante à 
área onde esta a Plaza Bolívar, a estátua de Simon Bolívar - o Liber-
tador, a Plaza Mayor, o Capitolio Nacional, o Palácio Nariño 
(residência oficial do presidente da república) e a primeira catedral 
de Bogotá construída em 1539, entre outros atrativos. Visitaremos o 
Santuário de Montserrate, situado a 3.200 m. A subida poderá ser 
feita em teleférico ou Funicular em meio a bosques centenários de 
Eucaliptos. Lá de cima, se tem uma das vistas mais impactantes de 
Bogotá. Por último visitaremos o famoso Museo del Oro (entradas 
não incluídas). Retorno ao hotel. Restante do dia livre. 
06º Dia - Bogotá  
Café da manhã. Saída com destino ao povoado de Zipaquirá, onde 
está a Catedral de Sal. Seu acesso é feito por um antigo túnel, por 
onde desce até chegar ao templo que foi construído por antigos 
mineradores da mina de sal. No interior imagens e figuras esculpi-
das criam um clima mágico e diferente. O nome "Zipaquira" evoca 
"Zipa", o cacique da comunidade dos Muiscas, o senhor absoluto 
das ricas minas de sal. Retorno ao hotel de Bogotá. 
07º Dia – Bogotá / Rio 
Café da manhã. Em horário apropiado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino ao Rio de Janeiro. 

 Importante: pacote calculado voando Avianca na classe P de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, 

nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem. 



04/05/2018 

 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.    Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$100. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21. 

Certificado da vacina contra febre amarela exigido. 

Acomodação no hotel Kartaxa, de Cartagena, obrigatório mínimo de 03 noites.

 Plano alimentar: San Andres: Sol Caribe Sea Flower e Casa Blanca = meia pensão | Decameron Isleño = pensão completa   |  Casa Harb 

= café da manhã 

Noites extras e opcionais de cada cidade, em seus respectivos folhetos     

06 noites, incluindo:  

Aéreo Rio/Cartagena/San Andrés/Rio voando Avianca na classe L 

03 noites em Cartagena e em San Andrés nos hotéis escolhidos com café da manhã   

Traslados de chegada e partida nas duas cidades  Seguro Travel Ace Especial 

Cartagena: city tour regular com visita ao Castillo San Felipe e São Pedro de Claver 

 San Andrés: tour de meio dia pela Ilha, regular  

      06 noites   

HOTEIS  CARTAGENA / SAN ANDRÉS CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL VALIDADE 

KARTAXA LYFESTYLE / CARIBE SEA FLOWER  Turística  Standard  1363 1456 1783 May a 20 Dec 

NH URBAN ROYAL / CASA BLANCA Primeira Std Vista/Std 1689 n/d 2569 May a 20 Dec 

ANANDA BOUTIQUE / DECAMERON ISLEÑO   
Boutique 4*/ 

Primeira  
Superior /Std 

1772 1840 2476 May a 28 Jun e 20 Aug a 24 Dec 

1800 1867 2516 29 Jun a 19 Aug 

SOFITEL SANTA CLARA / CASA HARB  Luxo Classic/Jr suite 1978 n/d 3124  May a 14 Dec 

01º Dia -  Rio / Bogotá / Cartagena 

Embarque com destino a Cartagena (Conexão em Bogotá). Chegada 

e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia - Cartagena 

Café da manhã. Saída para visita aos principais pontos de interesse: 

os bairros residenciais junto à baía de Cartagena, o monastério Popa 

e a Capela da Virgem da Candelária, a Fortaleza do Castelo de San 

Felipe de Barajas, o centro de artesanato e a joalheria onde podere-

mos ver as famosas esmeraldas colombianas. Restante do dia livre.  

03º Dia – Cartagena 

Sugerimos como opcional as Ilhas Rosário (Ilha San Pedro de Maja-

gua) ao sul da baía de Cartagena. Estas ilhas são consideradas par-

que nacional com um complexo banco de coral, povoado de grande 

variedade de fauna de arrecife. Será possível nadar e praticar snor-

keling em suas águas límpidas e transparentes e desfrutar das 

praias.  Almoço típico incluído.  

04º Dia - Cartagena / San Andrés 

Café da manha. Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto 

para embarque com destino a San Andrés (conexão Bogotá as Seg, 

qua, sex e dom). Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

05º Dia - San Andrés 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio pela ilha com visita a 

Casa Museo Isleña, Caverna do Pirata Morgan, Hoyo Soplador, pisci-

na natural de West View  e o mirador. Restante do dia livre. 

06º Dia - San Andrés 

Café da manhã e dia livre para desfrutar das lindas praias da ilha. 

07º Dia – San Andrés / Rio   

Café da manhã. Em horário apropiado, traslado ao aeroporto para 

embarque com destino ao Rio de Janeiro 

 

 Importante: pacote calculado voando Avianca na classe P de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, 

nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem.  



04/05/2018 

 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.    Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$100. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$30.  

Certificado da vacina contra febre amarela exigido. 

Acomodação no hotel Kartaxa, em Cartagena, obrigatório mínimo de 03 noites.

 Plano alimentar: San Andres: Sol Caribe Sea Flower e Casa Blanca = meia pensão | Decameron Isleño = pensão completa   |  Casa Harb 

= café da manhã 

Tarifa utilizada nos hotéis de Bogota, é de segunda a quinta-feira 

Noites extras e opcionais de cada cidade, em seus respectivos folhetos     

HOTEIS  CARTAGENA / SAN ANDRES / BOGOTÁ CATEGORIA DBL TPL SGL VALIDADE 

KARTAXA LIFESTYLE / CARIBE SEA FLOWER / 84 DC 3 / 3 / 3sup  1676 May a 20 Dec n/d 2380 

NH URBAN ROYAL / CASA BLANCA / NH BOHEME ROYAL 4 / 4 / 4 2079 n/d 3328 May a 13 Dec 

ANANDA BOUTIQUE/DECAMERON ISLEÑO/NH BOHEME ROYAL  Boutique 4/4/4  
2162 n/d 3235 May a 28 Jun e 20 Aug a 25 Dec 

2130 n/d 3152 29 Jun a 19 Aug 

SOFITEL SANTA CLARA/CASA HARB/SOFITEL VICTORIA REGIA 5 / 5 / 5 2528 n/d 4197 May a 14 Dec 

 

 

09 noites incluindo:

 Aéreo Rio/Cartagena//San Andrés/Bogotá/Rio + Cartagena/San Andrés voando Avianca na classe  P 

 03 noites em Cartagena + 03 noites em San Andrés + 03 noites em Bogotá nos hotéis escolhidos com café da manhã   

 Traslados de chegada e partida nas três cidades Seguro Travel Ace Especial 

 Cartagena: City tour regular com visita ao Castillo San Felipe e São Pedro de Claver 

 San Andrés: Tour de meio dia pela Ilha, regular     Bogotá: City tour  privado com visita ao Museu do Ouro e Santuário de Monserrat 

01º Dia - Rio / Bogotá / Cartagena 

Embarque com destino a Cartagena (conexão em Bogotá). Chegada e trasla-

do ao hotel escolhido. 

02º Dia - Cartagena 

Café da manhã. Saída para visita aos principais pontos de interesse: os bair-

ros residenciais junto à baía de Cartagena, o monastério Popa e a Capela da 

Virgem da Candelária, a Fortaleza do Castelo de San Felipe de Barajas, o 

centro de artesanato e a joalheria onde poderemos ver as famosas esmeral-

das colombianas. Restante do dia livre.  

03º Dia – Cartagena 

Café da manhã. Sugerimos opcional as Ilhas Rosário: Embarque em uma 

lancha que nos levará às Ilhas de Rosário (Ilha San Pedro de Majagua) ao sul 

da baía de Cartagena. Estas ilhas são consideradas parque nacional com um 

complexo banco de coral, povoado de grande variedade de fauna de arreci-

fe. Será possível nadar e praticar snorkeling em suas águas límpidas e trans-

parentes e desfrutar das praias. Almoço típico incluído. Tempo livre para 

desfrutar as praias da ilha. No fim da tarde, retorno em lancha à Cartagena. 

04º Dia - Cartagena / San Andrés 

Café da manhã. Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embar-

que com destino a San Andrés (conexão em Bogotá as seg, qua, sex e dom). 

Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

05º Dia - San Andrés 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio pela ilha com visita a Casa Mu-

seo Isleña, Caverna do Pirata Morgan, Hoyo Soplador, piscina natural de 

West View  e o mirador. Restante do dia livre. 

06º Dia - San Andrés 

Café da manhã e dia livre para desfrutar das lindas praias da ilha. 

07º Dia – San Andrés / Bogotá  

Café da manhã. Em horário apropiado traslado ao aeroporto para embarque 

com destino a Bogotá. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

08º Dia – Bogotá  

Café da manhã. Saída para visita ao centro histórico de Bogotá, conhecido 

como "La Candelária". Visitaremos a Plaza Bolívar, a estátua de Simon Bolívar 

- o Libertador, a Plaza Mayor, o Capitólio Nacional, o Palácio Nariño 

(residência oficial do presidente da república) e a primeira catedral construí-

da em 1539, entre outros atrativos. Visitaremos o Santuário de Montserrate, 

situado a 3.200 m. A subida poderá ser feita em teleférico ou Funicular em 

meio a bosques centenários de Eucaliptos. Lá de cima, se tem uma das vistas 

mais impactantes de Bogotá. Por último visitaremos o famoso Museo del 

Oro (entradas não incluídas). Retorno ao hotel. Restante do dia livre. 

09º Dia – Bogotá  

Café da manhã. Saída com destino ao povoado de Zipaquirá, onde está a 

Catedral de Sal. Seu acesso é feito por um antigo túnel, por onde desce até 

chegar ao templo que foi construído por antigos mineradores da mina de 

sal. No interior imagens e figuras esculpidas criam um clima mágico e dife-

rente. O nome "Zipaquira" evoca "Zipa", o cacique da comunidade dos Muis-

cas, o senhor absoluto das ricas minas de sal. Retorno ao hotel de Bogotá. 

09º Dia – Bogotá / Rio 

Café da manhã. Em horário apropiado traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. 

 Importante: Este pacote é calculado voando Avianca na classe P de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu 

cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 


