
 
 

 

Colômbia tradicional  
9 dias, 8 noites 

San Andres – Cartagena – Bogotá – Colômbia – América do Sul 

 

 
 
Do mar límpido de San Andres, da atmosfera 
cultural de Bogotá, às cores de Cartagena. Um 
roteiro para conhecer os destaques desse país 
vibrante! 
 
A partir de 
USD 918,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
San Andrés e o degradê do mar nos arredores do 
arquipélago é tão marcante, que lhe rendeu um 
apelido: mar de sete cores. A simplicidade 
surpreende o visitante, pois lhe permite 
conhecer e partilhar experiências marcantes.  
 
A bela Cartagena, declarada Patrimônio Histórico 
e Cultural da Humanidade, é cercada de 
muralhas que serviam de proteção contra o 
ataque de piratas, quando a cidade se 
encontrava sob o domínio espanhol. A herança 
espanhola está por todos os lados, 

especialmente nos lindos balcões floridos das 
casas do centro histórico.  
 
No radar global, a Colômbia se transformou no 
destino da moda, em grande parte graças a 
Bogotá, sua efervescente capital. Com paisagem 
montanhosa privilegiada e gastronomia 
reconhecida, inclusive pelas iguarias culinárias, a 
cidade rapidamente ganhou lugar de destaque 
na lista de desejos de muitos viajantes.  
 
Destaques:  

• Desfrutar do belo mar caribenho com 
suas famosas sete cores; 

• Cartagena, local declarado Patrimônio 
Histórico e Cultural da Humanidade; 

• Charmosas ruelas que exalam o 
romantismo de Gabriel Garcia Marquez, 
famoso escritor colombiano; 

• A moderna metrópole de Bogotá, rica em 
cultura e gastronomia. 

 

  ROTEIRO 

1° dia - San Andres 

Chegada ao Aeroporto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, recepção e traslado ao hotel Casa Harb. 



 
 

 
O hotel: 

É um hotel boutique para quem deseja exclusividade, charme e autenticidade. O Hotel Casa Harb é o 
resultado da visão do seu proprietário, Jak Harb, que, em suas viagens pelo mundo, acumulou uma 
impressionante coleção de arte, móveis e artefatos com foco nos tesouros da Ásia. Quando decidiu 
transformar a casa da família em um hotel boutique de seis quartos, usou as relíquias para criar um 
espaço singular em San Andrés. É o tipo de lugar onde imperam os detalhes, visíveis nas cortinas do 
primeiro andar, de fibra de bambu, feitas à mão nas Filipinas, e em uma ampla gama de móveis de 
madeira e rattan. Todo o mobiliário da casa foi cuidadosamente escolhido pelo Sr. Harb, cada quarto 
tem suas próprias características e combina o elegante estilo do sudeste asiático com toques modernos 
atraentes. 

O hotel possui também piscina externa e belos jardins. O visitante pode se sentar à beira da piscina, 
pedir um drink e apreciar os jardins floridos da propriedade. 

2° dia - San Andres 

Café da manhã no hotel. 

Sobre San Andres: 

San Andres fica a 700 km da costa continental da Colômbia e próximo à Nicarágua, um pontinho 
pequenino no mar do Caribe que se destaca no mapa da América. O conjunto de ilhas colombianas 
aonde chegaram os ingleses que buscavam novas terras no final da década de 1620 desponta hoje 
como um dos principais destinos turísticos do país. Com apenas 26 km² de extensão, a paradisíaca San 
Andrés é a maior e principal delas. 

O mar de Sete cores é lindo, a infraestrutura da ilha ainda é limitada em hospedagem, restaurantes e 
passeios, mas de povo muito acolhedor. 

Uma das vantagens da ilha é que San Andrés apresenta altas temperaturas durante todo o ano. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Opcional: 
Tour a Johnny Cay & Aquário 

Saída desde o hotel até o porto para o tour de lancha até Haynes Kay e Johnny Kay. Haynes Kay é 
também conhecida como Ilha Aquário e possui dois bancos de areia unidos por uma barreira de corais 
que formam um perfeito aquário natural. Em seguida saída até a pequena ilha de Johnny Kay, com suas 
lindas praias de areia branca e mar de cor impressionante. 

O tour inclui transporte e almoço.  

A partir de Us$ 54,00 por pessoa (base 2 pagantes). 
 
3° dia - San Andres 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 



 
 

 
4° dia - San Andres > Cartagena 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto.  

Voo até Cartagena (não incluído). 

Chegada ao Aeroporto Internacional Rafael Núñez, recepção e traslado ao hotel Allure Chocolat by 
Karisma Hotels. 

O hotel: 

Elegante hotel boutique, situado no bairro vibrante de Getsemani, a uma curta caminhada do centro 
histórico. Destaca-se por sua maravilhosa piscina de borda infinita no rooftop, com excelente vista para 
a baía e a cidade. Possui um convidativo restaurante e um terraço com um agradável bar. Conta com 34 
aposentos bem equipados, com decoração moderna e grandes janelas. 

5° dia – Cartagena 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sobre Cartagena: 

Declarado patrimônio histórico e cultural da humanidade, a cidade é rodeada por muralhas, que 
serviam de proteção contra os ataques piratas na época em que era o principal porto espanhol na 
América. A herança da colonização espanhola está por todos os lados, especialmente nos lindos 
balcões floridos das casas. As ruelas da cidade murada são charmosas e exalam o romantismo de 
Gabriel Garcia Márquez, escritor colombiano, que adotou Cartagena como cenário para várias de suas 
obras, como O Amor nos tempos do cólera. Para compor ainda mais o clima, charretes desfilam pela 
cidade mostrando aos turistas o seu encanto. Mas Cartagena também é a cidade dos contrastes. 
Contraste das construções antigas da cidade murada com os modernos prédios dos bairros de Boca 
Grande e Castillo. Contraste da riqueza com a pobreza. Contraste de culturas – indígena africana 
(escravos) e espanhola, que gerou a atual miscelânea cultural. Apesar de integrar o Mar do Caribe, as 
praias de Cartagena não são tão convidativas. Mas basta pegar um barco e seguir para as Islas del 
Rosário para que a situação mude. A água fica cristalina e a areia branquinha. 

Opcional: 
City tour ao Fuerte San Felipe y Claustro San Pedro Claver 

O tour pela cidade percorre os bairros residenciais que fazem fronteira com a Baía de Cartagena. Visita 
ao claustro de San Pedro Claver, com seus arcos semicirculares e sua bela igreja em homenagem ao 
protetor dos escravos de Pedro Claver. Em seguida, entrada na fortaleza de San Felipe de Barajas, um 
admirável trabalho da engenharia militar do novo mundo, terminando com uma amostra do trabalho 
das esmeraldas no Museu da Esmeralda. 

Duração: 3 horas 

Inclui 



 
 

Terrestre hotel de transporte privado - hotel. 

Ingressos para o Claustro San Pedro Claver e Forte San Felipe. 

Guia especializado local. 

A partir de Us$ 96,00 por pessoa (base 2 pagantes) 
 
6° dia - Cartagena 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
7° dia - Cartagena > Bogotá 
Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 
 
Voo para Bogotá ( não  incluído ). 
 
Chegada ao Aeroporto Internacional El Dorado, recepção e traslado ao hotel Estelar Parque De La 93. 
 
O hotel: 
No centro comercial em Bogotá, Hotel Estelar Parque De La 93 fica a apenas 1 minutos de caminhada 
de Parque de la 93 e a 13 minutos a pé de Parque El Virrey. Este hotel de 4 estrelas fica a 11,9 km de 
Monserrate e 12,6 km de Plaza de Bolívar. 
 
8° dia - Bogotá 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para atividades pessoais. 

Sobre Bogotá: 

Bogotá é uma grande metrópole, uma cidade cosmopolita. A capital política, centro industrial, cultural 
e financeiro do país. Na Zona Norte, área nobre da cidade, as avenidas são largas, muito arborizadas e 
com amplas calçadas. Curiosamente, quase todos os prédios são revestidos com tijolinhos aparentes. 
No Centro Histórico, situado na parte sul da cidade, as construções antigas sobrevivem no tempo e 
convivem com alguns dos poucos arranha-céus existentes na cidade. Aliás, em Bogotá, os edifícios em 
geral não são muito altos, o que é ótimo para poder apreciar as montanhas que cercam a cidade. 
 
Opcional:  

Catedral de Sal de Zipaquirá 

Localizada apenas a 49 quilômetros de Bogotá, ela é considerada uma jóia arquitetônica. Este passeio 
leva diretamente a este lugar, declarado como a Maravilha número um do país no ano de 2007.  
A Catedral de Sal é uma obra maestra construída por mineiros a mais de 2.600 metros acima do nível 
do mar com uma beleza e elegância de tirar o fôlego. As suas esculturas feitas à mão pelos próprios 
mineiros e as luzes e sombras que o projetam, criam uma atmosfera inesquecível no fundo da 
montanha. Uma vez dentro, visite o Eje Sacro, o Domo Salino e a Mina, o maior depósito de sal do 
mundo. Visite também os palcos, o complexo de Nártex e as naves da catedral e o Espejo de Água 



 
 

(Espelho de água), cujos reflexos iluminam toda a zona. 

A partir de US$ 98,00 por pessoa. 

Após visita a famosa catedral, tempo para explorar a aldeia vizinha de Zipaquira. Desfrute de um breve 
passeio pelas ruas e pela praça principal, rodeada de edifícios coloniais espanhóis. Conheça o legado 
cultural e histórico da Colômbia enquanto se perde pelas ruelas. De volta a Bogotá parada na Puente de 
Común (Ponte Comum) para admirar a paisagem rural pintada de cores da Sabana de Bogotá. 
 
9° dia – Bogotá 

Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

• 03 noites de hospedagem no Casa Harb em San Andres  com regime de café da manhã; 

• 03 noites de hospedagem no Allure Chocolat by Karisma Hotels & Resorts em Cartagena regime 
de café da manhã; 

• 02 noites de hospedagem no Hotel Estelar Parque De La 93 em Bogotá com regime de café da 
manhã; 

• Traslados privativos de chegada e saída em todas as cidades; 

• Seguro Viagem Gta Euromax. 
 
NÃO INCLUI 

 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

• Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

• Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

• Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

• Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 
  

 
 



 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Single* Duplo* 

USD - P 1.772,00 USD - P 918,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

    

San Andres - Casa Harb San Andres (Suite) 

Cartagena - Allure Chocolat by Karisma Hotels & Resorts (Standard Room)  

Bogotá - Hotel Estelar Parque De La 93 (Standard Room)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES 
Válido: até 19/12/2020. Não inclui alta temporada, eventos, fins de semana e feriados; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas; 

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 
 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões. 

 

  INFORMAÇÕES 

 


