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Colômbia - Bogotá, Caribe Colombiano e Cartagena
 1º Dia - Origem / Bogotá
Embarque com destino à Bogotá. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Tarde livre.
 2º Dia - Bogotá
Após o café da manhã passeio pelo centro histórico de Bogotá passando pela Praça Bolivar, Capitolio Nacional, Quinta do
Bolivar e visita ao Museu do Ouro com sua coleção de 30 mil peças precolombinas. Em seguida visita ao Cerro de Montesarrat
a 3200m acima do nível do mar. Retorno para o hotel.
 3º Dia - Bogotá / San Andrés
Embarque com destino à San Andrés. Recepção no aeroporto e traslado para o hotel.
 4º Dia - San Andrés
Após o café da manhã passeio Vuelta a la Isla - visita aos arredores da Ilha para desfrutar a especial paisagem entre outros
locais de interesse como: La Cueva de Morgan, Hoyo Soplador, praia de South Bay e San Luis. Retrono para o hotel.
 5º Dia - San Andrés
Dia livre para atividades independentes.
Sugerimos: Passeio de lancha opcional ao Aquário e Jonny Kay.
 6º Dia - San Andrés / Cartagena
Manhã livre. Sugerimos um passeio opcional ao Museu de Botero. Embarque com destino à Cartagena. Recepção no aeroporto
e traslado para o hotel.
 7º Dia - Cartagena
Manhã livre. A partir da 14:00hs (Segunda a Sábado) city tour por Cartagena, passando pelo bairro residencial de Bocagrande,
Castillo Grande e Manga, Castelo de San Felipe, visita à cidade velha amuralhada e ao Cerro de La Popa - colina/mirante onde
é possível ter uma vista panorâmica da cidade. Obs: aos Domingos o passeio é realizado pela manhã ( a partir das 09:00hs).
 8º Dia - Cartagena
Dia livre para atividades independentes.
Sugerimos: Passeio opcional a Isla del Rosario.
 9º Dia - Cartagena / Origem
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."
SAÍDAS 2ª FEIRA A SÁBADO (EXCETO FERIADOS)
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. Obs: Na rede de hotéis Decameron em San Andres inclui pensão completa.
Traslados terrestres em Bogotá, Cartagena e San Andrés. Passeios: City tour histórico com Monserrate em Bogotá, City Tour
histórico em Cartagena, Passeio Vuelta a la Isla em San Andrés. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

