15/06/2022

04 noites incluindo:
04 noites com café da manhã, no hotel selecionado
Traslados privados de chegada e partida, com assistência
City tour privado com visita ao Castillo San Felipe e São Pedro de Claver
Seguro viagem Coris Vip 100
HOTEL

BAIRRO

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022/2023

Estelar

Boca Grande

499

456

826

Jun a 06 Oct+17 Oct a 22 Dec

636

565

1094

07 a 16 Oct+22 Dec a 08 Jan

Hyatt Regency

Boca Grande

554

505

924

Jun a 19 Dec

Sofitel Santa Clara

Centro Histórico

987

n/d

1800

Jun a 04 Nov+14 Nov a 18 Dec+12 Jan a Mar

Casa San Agustin

Centro Histórico

1036

954

1893

Jun a Dec

Mansion Tcherassi

Centro Histórico

Opcionais recomendados para um mínimo de duas pessoas, pagos junto à entrada:
Tour regular pela Bahia de Cartagena (inclui traslados regular hotel/porto/hotel): U$
Tour regular de dia inteiro Ilha San Pedro de Majagua, Ilhas Rosário, com almoço Gold (inclui traslados regular hotel/porto/hotel):U$108

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.
Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
 Taxa IRRF sob consulta. Certificado da vacina contra febre amarela obrigatório
 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos.

Descritivo do programa, clique aqui
Sofitel Legend Santa Clara

Mansion Tcherassi

15/06/2022

06 noites, incluindo:

03 noites em Cartagena e 03 noites em Bogotá com café da manhã, nos hotéis selecionados
Traslados privados de chegada e partida, com assistência
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
Seguro viagem Coris Vip 100

HOTEL Cartagena/Bogota

BAIRRO

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022/2023

Sofitel Santa Clara/Sofitel Victoria Regia

Centro Histórico/Zona T

1252

n/d

2273

Jun a Mar

Casa San Agustin/Four Seasons Bogota

Centro Histórico/Zona T

1711

1565

3190

Jun a Jan

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

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.
Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
 Taxa IRRF sob consulta. Certificado da vacina contra febre amarela obrigatório
 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos.

Descritivo do programa, clique aqui

Sofitel Legend Santa Clara

Sofitel Victoria Regia

15/06/2022

Sofitel Legend Santa Clara
Casa San Agustin

Hyatt Regency

Estelar

01º Dia - Cartagena
Chegada e traslado ao hotel.
02º Dia - Cartagena
Saída para visita aos principais pontos de interesse: os bairros residenciais junto à baía de Cartagena, o monastério
La Popa e a Capela da Virgem da Candelária, a Fortaleza do Castelo de San Felipe de Barajas, o centro de artesanato
Bovedas e a joalheria onde poderemos ver as famosas esmeraldas colombianas. Restante do dia livre.
03º Dia - Cartagena
Dia livre. Sugerimos opcional as Ilhas Rosário (Ilha San Pedro de Majagua) ao sul da baía de Cartagena. Estas ilhas
são consideradas parque nacional com um complexo banco de coral, possível nadar e praticar snorkeling em suas
águas límpidas e transparentes e desfrutar das praias. Almoço típico incluído.
04º Dia – Cartagena
Dia livre. Sugerimos (opcional) caminhar pela cidade colonial e descobrir suas atrações: Palácio da Inquisição, Museu
do Ouro, Igreja de San Pedro Claver, etc.
05º Dia – Cartagena
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

15/06/2022

01º Dia - Cartagena
Chegada e traslado ao hotel escolhido.
02º Dia - Cartagena
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 poderemos ver as famosas esmeraldas colombianas.
Restante do dia livre.
03º Dia – Cartagena
Dia livre. Sugerimos como opcional as Ilhas 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 arrecife.
Será possível nadar e praticar snorkeling em suas águas límpidas e transparentes e desfrutar das praias. Almoço típico
incluído.

Saída para visita ao centro histórico de Bogotá, conhecido
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 Libertador, 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 Monserrate, 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

Dia livre. Sugerimos como opcional o 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 diferente.
04º Dia - Cartagena / Bogotá
O nome "Zipaquira" evoca "Zipa", o cacique da comunidade
Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque dos Muiscas, o senhor absoluto das ricas minas de sal.
com destino a Bogotá. Chegada e traslado ao hotel escolhi- 07º Dia – Bogotá
do.
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nos05º Dia - Bogotá
sos serviços.

Casa San Agustin

Four Seasons Bogota

