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figurativas, que dão ao local um sentido mágico e sagrado.
Regresso a Bogotá. Alojamento.

P. A. BUFFET

4º DIA BOGOTÁ / PEREIRA (TRIÂNGULO DO CAFÉ)

1º DIA PORTO OU LISBOA / MADRID / BOGOTÁ

Comparência no respetivo aeroporto 2 horas antes da
partida. Formalidade de embarque e saída em voo regular
Iberia com destino a Madrid. Chegada e mudança para voo
com destino a Bogotá. Refeição a bordo. Chegada, assistência e transporte para o hotel selecionado. Alojamento.

2º DIA BOGOTÁ

Pequeno-almoço no hotel. De manhã saída para uma visita
a pé no centro histórico, iniciando pela Plaza Bolivar, onde
se encontram os edifícios mais emblemáticos do país: a
catedral Primada, o Palácio da Justiça, a Alcaldía Mayor
de Bogotá (Câmara Municipal), a Casa de Narino (residência do presidente da República) e o Capitólio. De seguida,
visita ao Museu do Ouro, onde encontramos uma das mais
importantes coleções do mundo de metalurgia pré-hispânica. Continuação pelas ruas de ‘’La Candelaria’’, bairro
com a arquitetura da época colonial, chegando à Quinta de
Bolívar, onde residiu Simão Bolivar. Finaliza-se o passeio
com a subida ao Cerro de Monserrate, a 3.200 mts acima
do nível do mar, num percurso em teleférico, para apreciar
a panorâmica da cidade. Regresso ao hotel. Alojamento.
Nota: às 2ª feiras o Museu do Ouro (devido ao encerramento do mesmo) é substituído pela Exposição Botero; aos
domingos não se inclui Monserrate, que é substituído pela
Casa-Museu “Quinta de Bolívar” ou pela Exposição Botero.

3º DIA BOGOTÁ

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente
partida para Zipaquirá. No percurso teremos oportunidade
de observar extensas zonas urbanas, com a mais inovadora e cosmopolita arquitetura. Depois de passarmos por
algumas vilas que datam da época pré-colombiana, chega-se a Zipaquirá, onde se encontra a Catedral de Sal. A
entrada efetua-se por um antigo santuário que termina no
templo, em cujo interior sobressaem imagens abstratas e
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Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e
partida, em voo regular LAN com destino a Pereira, cidade
que faz parte do Triângulo do Café, considerado Património Mundial pela UNESCO. Nesta região é possível descobrir a magia da terra do café e a cultura dos seus habitantes, que encanta os visitantes. Chegada e transporte ao
hotel selecionado. Alojamento.

5º DIA PEREIRA

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a uma fazenda
que é reconhecida por ser exportadora de café, que permite conhecer o verdadeiro processo como o café colombiano é produzido, colhido e processado, transformando-o
na excelente bebida, mundialmente conhecida. Almoço
típico em restaurante local. Após o almoço. Regresso ao
hotel. Alojamento.

6º DIA PEREIRA

Pequeno-almoço no hotel. Partida para o Valle del Cocora, integrado no Parque Nacional de los Nevados, cujo
percurso nos brinda com uma paisagem de uma beleza
surpreendente. À chegada temos a assistência de um eco-guia especializado nesta região. Caminhada até ao bosque de neblina para apreciar a diversidade da fauna e da
flora. No regresso, cruzando o rio Quindío, observamos as
palmeiras de cera, árvore emblemática da Colômbia que
chega a atingir 60 mts de altura, e fazemos um ritual da
palma de cera do Quindío. Almoço em restaurante local.
Tempo livre para desfrutar do local.

7º DIA PEREIRA / CARTAGENA DE INDIAS

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente
transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e partida, em voo regular LAN com destino a Cartagena. Chegada e transporte ao hotel selecionado. Cartagena é uma
das mais belas cidades da América, declarada Património

Mundial da Humanidade, que transporta o visitante até
ao passado ao percorrer as ruelas com casas, claustros
e templos coloniais, e ao visitar as suas muralhas, fortes
e castelos, revive a história de lutas passadas, em que piratas e corsários buscavam os tesouros do império espanhol. Alojamento.

8º DIA CARTAGENA DE INDIAS

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para atividades a
gosto pessoal. De tarde, visita dos principais pontos de
interesse do centro histórico: o Castelo de São Filipe, e a
Igreja de San Pedro Claver, onde se encontram os restos
mortais do Santo que leva o mesmo nome, para além dos
bairros residenciais de Bocagrande e Castillo Grande. Alojamento.

9º DIA CARTAGENA DE INDIAS – ILHAS DO ROSÁRIO

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente
transporte ao cais para embarcar para as Ilhas do Rosário, localizadas ao sul da baía de Cartagena. Estas ilhas
estão classificadas como Parque Natural Nacional, com
um complexo banco de coral, povoado com uma grande
variedade de fauna do recife. Possibilidade de nadar e
praticar snorkeling. Almoço incluído. Regresso ao hotel.
Alojamento.

10º DIA CARTAGENA DE INDIAS / BOGOTÁ / MADRID

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente
transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e
saída em voo regular para Bogotá. Mudança de aviação e
continuação em voo regular da Iberia com destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.

11º DIA MADRID / LISBOA OU PORTO

Chegada a Madrid, mudança de avião e continuação, em
voo regular Iberia, para Lisboa ou Porto. Chegada à cidade
de destino. FIM DA VIAGEM.
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DATAS DE PARTIDA
Domingos de março a novembro

BOGOTÁ
PEREIRA

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

OPÇÃO

Mar a 23Jun e 29Ago a 30Nov
24Jun a 28Ago
Mar a 23Jun e 29Ago a 30Nov
24Jun a 28Ago
Mar a 23Jun e 29Ago a 30Nov
24Jun a 28Ago

A
B
C

COLOMBIA

DUPLO

INDIVID.

€ 2.445
€ 2.585
€ 2.555
€ 2.695
€ 2.955
€ 3.095

€ 2.945
€ 3.085
€ 3.105
€ 3.245
€ 3.965
€ 4.105

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 585. Nota: valores das taxas de aviação sujeitos a alteração. Os preços não são válidos no período de Páscoa
e datas festivas locais. (mínimo 2 participantes).

HOTÉIS SELECIONADOS (OU SIMILAR)
OPÇÃO
A
B
C

BOGOTÁ
BH Parque 93 (STD)
Four Points by Sheraton (Executive)
Sofitel Victoria Regia (Sup)

O PREÇO INCLUI

PEREIRA
Boutique Sazagua (jr suite)

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Iberia, para
o percurso indicado, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 23 kg;
• Voos internos: Bogotá/Pereira e Pereira/Cartagena/Bogotá, em voos
regulares LAN Colômbia, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23 kg;
• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa em serviço privado;
• Alojamento nos hotéis da categoria selecionada ou similares, incluindo o pequeno-almoço;
• Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por
guia local falando espanhol, em privado, exceto a excursão às Ilhas
do Rosário, que será em regular;
• 3 Almoços em restaurantes locais;
• Assistência local pelo nosso representante;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;

CARTAGENA
Capilla del Mar (Sup)
Americas Torre del Mar (Sup)
Sofitel Santa Clara (Sup)

• Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 585.
* Seguros complementares pág. 58

O PREÇO NÃO INCLUI
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não indicados como incluídos;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros;
• Imposto de embarque para as Islas del Rosario - USD 10 por pessoa
(a pagar localmente).

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data
de entrada no país.
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