
08 dias | 07 noites

Bogotá e Cartagena

Colômbia essencial



Dia 1 | Bogotá

Chegada ao aeroporto Internacional El Dorado, e traslado ao hotel. Chegada, check-in e 

hospedagem. 

Dia 2 | Bogotá

Café da manhã no hotel. Saída para o centro histórico de Bogotá, para um passeio a pé pela 

Plaza de Bolívar e pelas ruas próximas, onde será possível ver edifícios como o Capitólio 

Nacional, centro da vida legislativa do País; A Casa dos Comuneros; a Casa de Nariño, sede da 

Presidência da República; e visita panorâmica da Igreja Museu de Santa Clara. Visita ao Museo

del Oro, onde existem cerca de 34.000 peças de joalheria de várias culturas pré-hispânicas, e 

depois o Museu da Casa Quinta de Bolívar, onde viveu o Libertador Simón Bolívar. O percurso 

continua de 2.600 metros acima do nível do mar da cidade até 3.152 metros, onde está o 

santuário da venerada a imagem do Senhor Caído de Monserrate. De lá é possível ter a melhor 

vista panorâmica de Bogotá. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

*Obs: O Museu do Ouro e a Quinta de Bolívar não abrem as segundas-feiras; em vez disso, se 

visita o Museu Botero e a Casa de la Moneda.

Dia 3 | Bogotá

Café da manhã no hotel. Saída para passeio pela savana de Bogotá até chegar a Zipaquirá, cujo 

nome significa "cidade de nosso Pai" na língua chibcha. Em tempos pré-colombianos, nesta 

região as fontes salinas eram exploradas para produzir "pão de sal", uma moeda forte com a 

qual os Muiscas negociavam. Com o tempo, a tecnologia mudou e começaram a ser cavados 

poços para extrair maiores quantidades de sal. Nessas antigas galerias subterrâneas, a Catedral 

de Sal de Zipaquirá fica a 180 metros abaixo da superfície. Existe uma pequena capela de 

mineiros em homenagem à Virgem, Nossa Senhora do Rosário do Guasá (esta palavra significa 

"minha" em Chibcha). 

Retorno ao hotel e hospedagem.

*Obs: A descida até a Catedral de Sal não é recomendada para pessoas com restrições de 

mobilidade, gestantes ou idosos.

Dia 4 | Bogotá – Cartagena

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado até o aeroporto para embarque em voo com 

destino a Cartagena (bilhete não incluído). Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel, check-in e 

hospedagem.

Roteiro



Dia 5 | Cartagena

Café da manhã no hotel. Saída para um tour panorâmico por Cartagena de Índias. Passeio pela 

moderna área de Bocagrande e pelo bairro de Manga, onde é possível ver casas antigas do 

início do século XX. Em seguida, visita ao Castillo de San Felipe de Barajas, com o qual os 

espanhóis procuraram se defender dos ataques ingleses no século XVII. Continuação com uma 

curta caminhada pelo centro histórico, visitando a igreja de San Pedro Claver, onde se 

encontram os restos mortais do Santo de mesmo nome, e por fim visita ao Museu das 

Esmeraldas. Retorno ao hotel, resto do dia livre e hospedagem.

Dia 6 | Cartagena

Café da manhã no hotel. Saída para passeio de dia inteiro para Islas del Encanto. Chegada ao 

cais indicado para embarque em lancha rápida até a Islas del Encanto, localizada ao sul da Baía 

de Cartagena. A ilha, em Barú, faz parte do Parque Natural Nacional Corales del Rosario. Lá é 

possível desfrutar de praias de corais e uma variedade de fauna recifal, ideais para descansar e 

nadar. Almoço típico na ilha. Retorno ao hotel e hospedagem.

*Obs: Não inclui  taxa de embarque de aproximadamente 10USD por pessoa, a ser pago no 

local em pesos colombianos, entrada no aquário, mergulho livre ou outras atividades 

aquáticas.

Dia 7 | Cartagena

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades independentes. Hospedagem.

Dia 8 | Cartagena

Café da manhã no hotel e check-out. Em horário determinado traslado para o aeroporto e 

embarque em voo de retorno.

Roteiro



• Passagens aéreas internacionais e domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

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

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

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

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

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

• Traslados privados de chegada e saída 

• 03 noites de hospedagem em Bogotá

• 04 noites de hospedagem em Cartagena

• Café da manhã diário

• Passeios conforme itinerário

• Traslado privado hotel/casi/hotel

• Barco compartilhado para Isla del Encanto

• Kit de viagem Mercatur Premium

O programa inclui

O programa NÃO inclui



• Não é exigida quarentena na chegada à Colômbia;

• Necessário apresentar o teste PCR na entrada do país, com resultado negativo realizado no 

máximo 96 horas antes da chegada. Se aplica a todos os viajantes, sem exceção de 

nacionalidades ou idade;

• O uso de máscara facial é obrigatório durante o voo (para voos de mais de 2 horas, é 

preciso ter pelo menos duas máscaras);

• Os requisitos prévios aos voos são, em primeira medida, não apresentar febre ou sintomas 

respiratórios associados a COVID-19;

• Obrigatório preencher o formulário de check-in da imigração no aplicativo “check-mig” 

antes da partida do voo (www.migracioncolombia.gov.co);

• A pré-inscrição de imigração pode ser feita 24 horas antes do voo e até uma hora antes do 

fechamento do voo;

• Todos os viajantes devem cumprir todas as medidas de higiene preventivas necessárias no 

destino, sendo elas o uso de máscaras e distanciamento físico, de acordo com as diretrizes 

locais.

Observações:

• Valores vigentes para viagens realizadas até dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Recomendamos sempre ter o certificado internacional da vacina da febre amarela.

Formas de Pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

A Colômbia e o Covid-19:



Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a 

disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, 

categorias de hotéis e valores.  Valor não inclui IRRF,  fornecido no ato da reserva.

Opções Bogotá Cartagena

Opção 1
Sofitel Victoria Regia-Hab. Superior 

(Double or Twin)-Breakfast

Sofitel Santa Clara-Hab. Superior 

(Double or Twin)-Breakfast

Opção 2
Sofitel Victoria Regia-Hab. Superior 

(Double or Twin)-Breakfast

Bastion Luxury Hotel-Hab. Standard 

(King or Twin)-Breakfast

Opção 3
Hilton Bogotá-Hab. Deluxe (Double or

Twin)-Breakfast

Conrad Cartagena-Hab. Deluxe Ocean

View (King)-Breakfast

Opção 4
Estelar parque de la 93-Hab. Standard 

(Double or Twin)-Breakfast

Ananda Hotel Boutique-Hab. 

Superior(Double)-Breakfast

Opção 5
Casa Dann Carlton-Hab. Superior 

(Double or Twin)-Breakfast

Ananda Hotel Boutique-Hab. 

Superior(Double)-Breakfast

Opção 6
Best Western Plus 93 Park Hotel-Hab. 

Superior (Double or Twin)-Breakfast
Armeria Real -Hab. Duplex-Breakfast

Opção 7
Cosmos 100-Hab. Superior (Double or

Twin)-Breakfast
Armeria Real -Hab. Duplex-Breakfast

Opções SGL DBL TPL CHD

Opção 1 2.714 1.610 - -

Opção 2 2.385 1.445 - 619

Opção 3 1.749 1.125 - -

Opção 4 1.745 1.157 - 550

Opção 5 1.724 1.118 1.119 550

Opção 6 1.347 927 869 502

Opção 7 1.263 934 874 502

Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:


