Colômbia – Cartagena Requinte
→ 1º Dia - Origem / Cartagena
Embarque com destino a Cartagena. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel escolhido.
→ 2º ao 4º Dia - Cartagena

Passeios inclusos:
City tour: Saída para visitarmos os principais atrativos da cidade Colonial como o Castelo de San Felipe, panorâmico da
cidade amuralhada, bairros residenciais como o Bocagrande e Catillo Grande. Retorno para o hotel. Duração aproximada do
passeio: 4 horas.

Caminhada a pé pela Cartagena de Gabo: Saída a pé do hotel para fazermos um passeio pela Cartagena de Gabriel
Garcia Marquez, prêmio Nobel de Literatura e um dos escritores mais lidos em todas as línguas. A cidade de Cartagena serviu
de cenário para sua obra. Com fones de ouvido e um mapa nos deparamos com facetas misteriosas da cidade, sua insólita
vivência de seus espaços urbanos e de sua história, reinterpretados em uma mescla de realidade e ficção pelo genial escritor.
Terminamos a caminhada com a visita à Catedral de Cartagena e ao Templo de Santo Domingo. Retorno ao hotel por conta
própria.

Passeio noturno em carruagem puxada por cavalos: Saída do hotel na carruagem pelas estreitas ruas da cidade,
finalizando o passeio em um restaurante. Jantar incluso.
→ 5º Dia - Cartagena / Origem
Traslado hotel-aeroporto e embarque para a cidade de origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do
guia/receptivo local."
SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
Obrigatória a vacina de febre amarela (certificado internacional) para ingresso na Colômbia, aplicada no mínimo com dez dias
de antecedência da viagem. Mais informações consulte: www.anvisa.gov.br/paf/febre/postos.htm
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem.
Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país
visitado.
Passeios calculados em base regular/compartilhada e guiados em espanhol ou inglês.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã. Traslados de chegada e saída, city tour, caminhada a pé pela Cartagena de Gabriel
Garcia Marquez e passeio noturno em carruagem puxada por cavalos. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

