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Salento

COLÔMBIA - O EL DORADO
D E S D E

D I A S

2.005€

9

1 REFEIÇÃO

Itinerário:
breve visita da Praça de Bolívar com as suas coloridas 
varandas, as oficinas artesanais e o miradouro de Cocora. 
Alojamento.

5º Dia – Zona Cafeeira / Pereira / Cartagena 
de Las Índias
Tempo livre até à hora do transporte para o aeroporto. 
Voo para Cartagena. Alojamento. 

6º Dia – Cartagena de Las Índias
Banhada pelo Mar das Caraíbas, Cartagena é jóia da épo-
ca colonial espanhola e a sua magia única pode sentir-se 
a cada instante, seja dentro das suas velhas muralhas ou 
no calor das suas gentes. À tarde percurso panorâmico 
por Bocagrande, Castillogrande e Manga até ao Castelo 
de San Filipe e Igreja San Pedro Claver. Caminhada pela 
zona amulharada caracterizada por bonitas praças e ruas 
estreitas. Alojamento.

7º Dia - Cartagena de Las Índias 
(Ilhas do Rosario)
Transporte ao cais e embarque em lancha rápida para o 
Parque Natural das Ilhas do Rosário. Percurso panorâ-
mico por algumas das ilhas que formam o arquipélago. 
Paragem na Isla del Sol para almoço e desfrutar da praia. 
Regresso a Cartagena. Alojamento.

8º Dia – Cartagena de Las Indias / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

9º Dia – Portugal
 Chegada. 

Fim dos nossos serviços.

1º Dia – Portugal / Bogotá
 Voo regular com destino a Bogotá, via cidade de li-

gação. Transporte ao hotel. Alojamento.

2º Dia – Bogotá
Passeio pelo centro histórico através das suas ruas e 
fachadas com estilos colonial e republicano. Entrada no 
museu de arte do Banco da República onde se visita a 

de Bolívar para admirar o Palácio de San Carlos, La Casa 
-

tedral Primada, o Capitólio Nacional e o Palácio Liévano. 
Por último, visita ao Museu do Ouro. Tarde livre. Visita 
opcional à Catedral do Sal de Zipaquirá. Alojamento. Nota: 
Museu do Ouro encerra às 2ªs e o Museu de Botero às 3ªs

3º Dia – Bogotá / Armenia / Zona Cafeeira
Voo para Armenia, localizada na zona cafeeira. O intenso 
verde que emerge das plantações de café, as fazendas, 
as paisagens de montanha e os pequenos vales tornam 
esta região um lugar idílico, e formam o ambiente tradi-
cional da terra que produz o café mais suave do mundo. 

-
der todo o seu processo, com prova incluída. Alojamento 
em plena zona rural. 

4º Dia – Zona Cafeeira

servido um “canelazo”. Caminhada pelo bosque de neblina 
e no regresso, tomar-se-á o trilho ecológico da palmeira 
de cera mais alta do mundo, árvore que é símbolo nacio-
nal. Continuação para a pequena povoação de Salento e 

-
menia; Pereira / Cartagena / Portugal em 
classe económica;

-
gime de alojamento e pequeno-almoço;

na Região do Café com guias locais em 
língua portuguesa/espanhola;

Islas do Rosario com guias locais em lín-
gua espanhola;

locais;
-

bustível – 510€ (suj. a alteração)

Os preços não incluem

Serviços incluídos

Datas de Partida  
(Mín.2 participantes) 

3ªs, 6ªs e Domingos  de Março a 14 de 
Dezembro de 2019

Categoria Datas Duplo Supl.Single

3*
Mar-19Jun+Set-Dez 2.005 € 386 €

21Jul-Ago 2.132 € 386 €

4*
Mar-19Jun+Set-Dez 2.214 € 636 €

21Jul-Ago 2.342 € 636 €

5*
Mar-19Jun+Set-Dez 2.301 € 728 €

21Jul-Ago 2.430 € 728 €

Preços não são válidos de 14-21Abr, 20Jun-20Jul, 8-14Out
Base tarifa aérea Iberia cl.O, domésticos Latam cl.O, Avianca cl.Z - outras classes e companhias, consulte-nos

Preços por pessoa desde

Localização 3* 4* 5*

Bogotá Suites Jones Atton 93 84 DC / La Fontana
Zona Cafeeira Hacienda Combia Sazagua Boutique San Carlos Lodge
Cartagena Bahía Caribe by Faranda Bantú by Faranda

Hotéis Previstos


