
 
 

 

Magnífica Colômbia 
9 dias, 8 noites 

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

 

 

 
 
A Colômbia é um destino bastante cobiçado e é 
fácil de entender por quê: o país vive um grande 
crescimento e modernização nas suas cidades, e 
tem como principal característica um povo 
acolhedor e alegre. 
 
A partir de  
USD 1.318,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
No radar global, a Colômbia se transformou no 
destino da moda, em grande parte graças a 
Bogotá, sua efervescente capital.  

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 
domínio espanhol. É o destino certo para quem 
procura uma boa dose de charme, história, bons 
hotéis e restaurantes magníficos. 
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.  

 
Destaques: 

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

• Visita à ilha de Haynes Kay que forma  um 
perfeito aquário natural e Johnny Kay, 
com suas lindas praias de areia branca; 

• Fortaleza de San Felipe de Barajas, um 
admirável trabalho de engenharia militar 
do novo mundo;   

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

• Visita ao claustro de San Pedro Claver, 
com seus arcos semicirculares e sua bela 
igreja; 

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

• Conhecer Zipaquirá, uma cidade rodeada 
de edifícios coloniais espanhóis e a sua 
famosa Catedral de Sal;  

• Se surpreender com 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 Casablanca. 
 
O hotel: 

O Casablanca beneficia de uma localização privilegiada à beira-mar na Ilha de San Andres e 
disponibiliza uma piscina exterior rodeada de palmeiras. O acesso Wi-Fi é gratuito e existem 4 opções 
gastronómicas no local. Os bangalôs estão localizados em frente à piscina e dispõem de terraços para 
banhos de sol privados. Alguns quartos possuem varandas privadas com vistas mar. O hotel fica a 10 
minutos de barco da exclusiva Ilha Johnny Cay. No café da praia, os hóspedes poderão apreciar um 
pequeno-almoço um café da manhã completo, que inclui o mundialmente famoso café colombiano e 
frutas tropicais.  

Para encerrar bem o dia que  tal aproveitar um dos restaurantes do próprio hotel. Caso queira 
saborear pratos tailandeses o hotel conta com o  Mahi-Mahi, ou se preferir a cozinha internacional 
tem o Restaurante Casablanca. 

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. 
  
Sugestões para este dia: 

O passeio recomendado é o Cayo Bolivar, paraíso com águas mornas, areia branquinha e um azul 
indescritível. A ilha é conhecida por sua incrível vida marinha e seus magníficos corais. 
* Importante: A Ilha esteve fechada para conservação porque estava sendo degradada pelos 
visitantes, é importante consultar sobre sua reabertura. 

Para um final de dia agradável sugerimos um jantar no Restaurante do Hotel Casa Harb. 
 
3° dia – San Andres 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 



 
 

Programação do dia: 

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.  

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 Sofitel Legend Santa 
Clara. 
 
O hotel: 

Hotel icônico, encontro de herança cultural e modernidade. O Sofitel Legend Santa Clara é um hotel 
repleto de histórias. Situado em um antigo convento, ele oferece a combinação perfeita de 
arquitetura colonial e luxo francês. Com localização privilegiada, fica perto das principais atrações de 
Cartagena. Aproveite o conforto dos quartos e suítes e o serviço personalizado, a cozinha gourmet e 
um spa de luxo.  

A noite recomendamos jantar no 1621 Restaurant localizado no Sofitel Santa Clara, um lugar onde a 
tradicional cozinha do Mundo Antigo é combinada com ingredientes do novo continente para criar 
uma experiência multissensorial que vai agradar até o mais exigente dos paladares. Quem comanda a 
cozinha é o chefe Dominique OUDIN.  

5° dia – Cartagena 

Café da manhã no hotel. 

Sobre Cartagena: 

Declarada 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. 



 
 

Programação do dia: 

Saída para 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 de 
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. 

6° dia – Cartagena 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestões para este dia: 

Cartagena é um bom lugar para umas comprinhas, e um item que não pode faltar é a famosa 
bolsa Wayuu, o acessório típico é produzido pela tribo Wayuu, que fica entre Colômbia e Venezuela, e 
como é 100% feito a mão, é praticamente impossível encontrar 2 modelos iguais. 
Recomendamos 2 lugares para estas compras, o Las Bóvedas que é um lugar bem típico, no local você 
também encontrará lojas de lembranças, artesanato local, quadros, entre outros artigos. 
Outro local é o Callejón de los Estribos esta é a melhor rua com lojas para comprar bolsas wayuu e 
artesanato em geral, destaque para Rincón De Los Estribos.  

Outro programa típico da região é tirar uma foto com as Palenqueras , mulheres vendedoras de frutas 
de Palenque de San Basilio. Seus vestidos de cores vivas as tornaram um dos ícones mais fotografados 
de Cartagena. 

Uma curiosidade, palenque" significa "cidade murada". 

Esta noite recomendamos jantar no Alma Experience localizado no hotel San Augustin.   
Nada fica mais romântico do que jantar dentro do pátio ao ar livre do Alma. Velas espalhadas por 
todo o espaço contribuem para uma iluminação intimista, e a comida, como croquetes de concha e 
cordeiro cozido lentamente. Às sextas-feiras, a música ao vivo atrai moradores locais e de fora da 
cidade. 
 
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 minutos de caminhada 
de Parque de la 93 e a 13 minutos a pé de Parque El Virrey. O hotel fica a 11,9 km de Monserrate e 
12,6 km de Plaza de Bolívar. 

Para jantar recomendamos o Villanos en Bermudas, entre os 50 melhores restaurantes da América do 
Sul.  Situado no tranquilo bairro de Chapinero, os chefs Sergio Meza e Nicolas Lopez criam menus de 
degustação que servem pratos com os melhores ingredientes da cidade, uma cozinha sutil, simples, 
direta e focada, inpirad pela tradição. Prato simples e discreto como a pele de frango frita com pera e 
pimentão em fatias finas, são servidos ao lado de lagostins macios com caldo de banana picante, 
manteiga de alho preta e mousse de abacate com chocolate. 

8° dia – Bogotá 
Café da manhã no hotel. 

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. 
 

Programação do dia: 

Saída para o tour Catedral de Sal de Zipaquirá, localizada apenas a 49 quilômetros de Bogotá, ela é 
considerada uma joia arquitetônica. Este passeio leva 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. 

Após visita a famosa catedral, tempo para explorar a aldeia vizinha de Zipaquirá. 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 de Común) para admirar a paisagem rural pintada de cores da Sabana de 
Bogotá.  

Se o tempo permitir não deixe de visitar: 

Museu Botero - conta com um acervo de  123 obras de Fernando Botero e 85 obras de artistas 
internacionais, incluindo pinturas de Pablo Picasso e Gustav Klimt; 

Museu del Oro - atualmente possui um acervo de mais de 54.000 objetos, sendo 



 
 

considerado Patrimônio Histórico e Arqueológico Colombiano e o museu do ouro mais importante do 
mundo, segundo o Site oficial da Prefeitura de Bogotá. 

Que tal uma noite com uma boa experiência gastronômica? 

Indicamos o famoso Restaurante Harry Sasson. 

Com 30 anos de experiência, Harry Sasson é talvez o chef mais famoso da Colômbia. Seu restaurante 
de mesmo nome, agora em sua terceira década, é conhecido por seu serviço, consistência, ambiente 
e pela qualidade geral de seus ingredientes. Espere comida simples e bem preparada que utiliza 
elementos tradicionais de cozimento, como um fogão a lenha e uma churrasqueira a carvão. Bons 
cortes de carne são a especialidade do local; compartilhe alguns acompanhamentos, como o feijão 
verde refogado com gengibre e alho ou o arroz perfumado com canela e lentilhas. 

9° dia – Bogotá 

Check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

• 3 noites de hospedagem em San Andres no Hotel Casablanca 4* com regime de café da 
manhã; 

• 3 noites de hospedagem em Cartagena no Sofitel Legend Santa Clara 5* regime de café da 
manhã; 

• 2 noites de hospedagem em Bogotá no  Hotel Estelar Parque De La 93 4* com regime de café 
da manhã; 

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

• Tour regular a Johnny Cay & Aquario vip com traslados ao porto; 

• Tour privativo Fuerte San Felipe y claustro San Pedro Claver; 

• Tour privativo a Catedral de Sal de Zipaquirá Bogotá; 

• Seguro viagem GtaEuromax. 

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 & CONDIÇÕES 
 

  Superior  

Single* Duplo* 

USD - P 2.390,00 USD - P 1.318,00 

*Preços por 
pessoa 

*Preços por 
pessoa 

    

San Andres - Hotel Casablanca (Standard) 

Cartagena - Sofitel Legend Santa Clara Cartagena (Classic 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: Ate 20/12/2020. 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; 
Crianças: Consultar valores; 
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 

 

. 

 


