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+ TAXAS DE AEROPORTO 450€ TOTAL 1.565€

1º DIA: LISBOA - BOGOTÁ SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a
Bogotá, via cidade (s) de conexão. Chegada, receção no aeroporto e transfer ao hotel. Resto de dia livre para começar
a explorar esta cidade cosmopolita e colonial no coração
dos Andes. Descubra as ruelas históricas de La Candelaria, o colorido bairro onde palpita a vida cultural da cidade.
Alojamento.
2º DIA: BOGOTÁ APA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, saída para visita do
centro histórico da capital colombiana (esta visita não opera ao Domingo). Passeio a pé pela Praça de Bolívar e pelas
ruas onde se encontram os principais edifícios da cidade: o
Capitólio Nacional, centro do poder legislativo; a Casa de
los Comuneros, um valioso exemplo da arquitetura tradicional colombiana; a Casa de Nariño, sede da Presidência da
República; e a Igreja-Museu de Santa Clara, uma das mais
antigas de Bogotá. Entrada no Museu do Ouro*, onde brilham milhares de relíquias da era pré-colombiana; e continuação até à Casa-Museu Quinta de Bolívar*, uma residência de estilo colonial onde viveu Simón Bolívar, líder político
venezuelano que se destacou na luta pela independência
da Colômbia e de outras colónias espanholas da América
do Sul – Equador, Peru, Venezuela e Bolívia, cujas bandeiras
estão expostas na Plaza de Banderas. Construída no século XVII, esta casa foi oferecida pelo governo colombiano
a Simón Bolívar, reconhecendo a sua importância no fim
ao domínio espanhol. Subida até ao Cerro de Monserrate, a
3152 metros de altitude, para contemplar uma das melhores
vistas panorâmicas da cidade. Regresso ao hotel por volta
das 14h. Resto de tarde livre. Alojamento.
*Nota: Às 2ª Feiras, o Museu do Ouro e a Casa-Museu Quinta
de Bolívar estão encerrados. Como alternativa, visitar-se-á
o Museu da Casa da Moeda e o Museu Botero, um museu
de arte localizado no centro histórico e cultural da cidade.
3º DIA: BOGOTÁ (ZIPAQUIRÁ) APA
Pequeno-almoço. Dependendo do dia de semana – 2ªs a
6ªs com início às 14h / Sábado e Domingo com início às
9h – saída em direção à cidade de Zipaquirá, cidade onde
estudou Gabriel García Márquez (vencedor do prémio Nobel da Literatura em 1982) e que foi, antes da chegada dos
conquistadores, um importante centro de exploração do
sal. Este mineral, na base da história da cidade, abunda na
Catedral de Sal de Zipaquirá, um santuário religioso construído numa mina subterrânea de sal. É a 180 metros abaixo
da superfície que se esconde esta encantadora capela católica, construída pelos mineiros e dedicada a Nuestra Señora
del Rosario de Guasá. No final da visita, regresso a Bogotá.
Duração aproximada da visita: 4 horas. Resto de dia livre.
Alojamento.
4º DIA: BOGOTÁ - CARTAGENA APA
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, transfer ao aeroporto
para embarque em voo com destino a Cartagena. Chegada, receção no aeroporto e transfer ao hotel. Resto de dia
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livre nesta que é uma das mais belas cidades coloniais da
América do Sul. Sinta a brisa do mar da rainha da costa
caribenha e veja o sol a pôr-se sobre as fachadas coloridas
com mais de 400 anos de história. Património da Humanidade, o centro histórico amuralhado é alma da cidade e
convida-o a perder-se num labirinto de ruelas empedradas
com varandas em flor. Alojamento.
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PARTIDAS DIÁRIAS EXC. SÁBADO

MARÇO A 15 DEZEMBRO
PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

5º DIA: CARTAGENA APA
Pequeno-almoço. Dependendo do dia de semana – 2ªs a
6ªs com início às 14h / Sábado, Domingo e Feriados com
início às 9h – saída para visita panorâmica da cidade (4
horas aproximadamente), descobrindo Bocagrande, um
bairro moderno que parece uma mini-versão de Copacabana (Rio de Janeiro); e o contrastante bairro de Manga,
onde poderá encontrar casarões antigos do início do século
XX. De seguida, visita do Castelo de San Felipe de Barajas,
a maior fortaleza colonial espanhola. Realização de uma
breve caminhada pelo setor amuralhado, visitando a Igreja
de San Pedro Claver e o Museu da Esmeralda. No final da
visita, transfer ao hotel e resto de dia livre. Alojamento.

ITINERÁRIO:

6º DIA: CARTAGENA (ILHAS DO ROSÁRIO) MP
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao porto de
Cartagena e embarque numa lancha rápida com destino a
uma das Ilhas do Rosário (Ilha do Sol ou Ilha do Encanto),
situadas a sul da Baía de Cartagena. As pequenas ilhas de
coral deste arquipélago lembram as contas de um rosário
e foram declaradas Parque Natural Nacional em 1977. Um
ecossistema único onde poderá desfrutar de magníficas
praias, ideais para nadar, mergulhar e/ou praticar snorkelling (atividades não incluídas). Almoço típico incluído.
Regresso a Cartagena, transfer ao hotel e alojamento. Duração aproximada da excursão: 7 horas.

Preço Base Lisboa
Total com Taxas de Aeroporto : 450
Sup. Individual

Nota: Não inclui imposto portuário (que deverá ser pago
diretamente pelo cliente).
7º DIA: CARTAGENA APA
Pequeno-almoço. Dia livre. Alojamento.
8º DIA: CARTAGENA - BOGOTÁ - ... PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarque em voo com destino à sua cidade de
origem, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições a bordo.
9º DIA: ... - LISBOA
Chegada e Fim dos nossos serviços.

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes.
Guias locais em espanhol, visitas e excursões em serviço regular.
Preços não válidos na Páscoa e outras épocas festivas ou eventos
especiais.
NOTA IMPORTANTE Devido à instabilidade cambial e à variação
do preço do combustível, os preços indicados, assim com as
taxas de aeroporto, estão sujeitos a alteração até 20 dias antes
da partida.

AM057

VOOS

CATEGORIA 3*
1.115

Preço Base Lisboa
Total com Taxas de Aeroporto : 450
Sup. Individual

1.565
275

CATEGORIA 4*
Preço Base Lisboa
Total com Taxas de Aeroporto : 450
Sup. Individual

1.195
1.645
335

CATEGORIA 5*
1.280
1.730
415

CATEGORIA LUXO
Preço Base Lisboa
Total com Taxas de Aeroporto : 450
Sup. Individual

1.525
1.975
640

SUPLEMENTOS AÉREOS
IB (O) 1/3-23/6 + 29/8-15/12
IB (O) 24/6-28/8

BASE
110

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

VISTOS
Na sequência da assinatura do Acordo de Isenção de Vistos UE Colômbia, os portugueses não necessitam de visto para entrar no
país. Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

BOGOTÁ
CARTAGENA
 GHL Style El Belvedere
Regatta
CAT. 3*
Dann Norte / NH Metrotel GHL Relax Corales de Indias
Richmond
Holiday In Exp.Bocagrande
Four Points by Sheraton
Radisson Cartagena
CAT. 4*
Dann Carlton 103
Dann Cartagens
Estelar Windsor House
Almirante
Casa Dann Carlton
Américas Casa de Playa
Estelar La Fontana
CAT. 5*
Capilla del Mar
NH Royal Pavillon
Caribe
Bioxury
Ananda Hotel Boutique
93 Luxury Suites
CAT. LUXO
EK Hotel
Sophia Hotel
Cabrera Imperial
Hyatt Regency
2018
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