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BOGOTÁ - CARTAGENA

PKALL2001 :
- JANEIRO - DEZEMBRO DE 2017
Saídas Diárias
BOGOTÁ
É a capital da Colômbia, localizada no centro do país. Tornou-se uma cidade cosmopolita com amplos
espaços públicos, a maior rede de ciclovias da América Latina e o sistema de transporte
“Transmilenio”, que tem sido um exemplo para muitas cidades em torno do mundo.Tem museus,
igrejas antigas, shoppings, antigos, gastronomia, vida noturna, programação cultural permanente,
congressos e feiras que a tornam um destino atrativo para negócios e para viagens de descanso,
turismo religioso, turismo golfe e turismo de saúde.
CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena de Indias é o centro turístico da Colômbia, sede dos eventos culturais e econômicos mais
importantes do país. Oferece aos turistas um clima caribenho sem tormentas tropicais ou furacões. É
uma das cidades onde o conjunto de fortificações construído na época Hispânica tem-se melhor
conservado. Por isso desde 1984 é Patrimônio Cultura da Humanidade UNESCO. Sua extensa
muralha, antiga proteção dos seus habitantes, rodeia todo o centro histórico da cidade com
construções conservadas desde o século XVI. Excelente arquitetura que deslumbra com seus muros,
baluartes, fortes, casa coloridas, varandas coloniais, restaurantes e hotéis boutique.
ITINERARIO
DIA 01. BOGOTÁ – TRASLADO DE CHEGADA. Assistência no aeroporto Internacional “El Dorado”.
Traslado ao hotel elegido. Hospedagem.
DIA 02. BOGOTÁ - BOGOTÁ - VISITA À CIDADE (DURAÇÃO: 4 HORAS)
Café da manhã. Rercorrido panorâmico pelo centro histórico de Bogotá, através de suas ruas
matizadas por fachadas com estilos como o republicano, Art Déco, Bauhaus e alguns outros que têm
unido a arte grega com arquitetura austera do final do século XIX em artístico sincretismo. Entre estas
construções poderá admirar o Teatro Colón, o Palácio de San Carlos, a Casa de Nariño (residência do
presidente da Republica), a Praça de Bolívar, a Catedral Primada, O Capitólio Nacional e o Palácio de
Lievano. Nos quarteirões culturais do Banco da Republica, visitará o Museu da Arte do Banco da
Republica em cujas salas são exibidas obras que datam do Renascimento europeu e todas as
vanguardas do último passado, também visitará o Museu Botero para admirar uma das mais
prestigiadas exposições internacionais de arte. Ingresso ao Museu do Ouro para percorrer suas salas
nas quais são exibidas peças de ourivesaria pré-colombiana, através das quais é possível conhecer o
complexo mundo cósmico das sociedades Tairona, Muisca ou Tairona entre outros. Inclui: Transporte
em serviço particular, guia bilíngue Professional de turismo e entrada aos lugares mencionados. Nota:
Na segunda-feira o Museu do Ouro está fechado e na terça-feira o Museu de Arte do Banco da
Republica e os Museus Botero estão fechados.
Frequência: Quarta-feira até Domingo. O passeio começa às 09:00 ou às 14:00. Hospedagem.
DIA 03. BOGOTA – OPCIONAL: VISITA À CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ
(DURAÇÃO: 4 HORAS) Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais ou para fazer
tour opcional.
Saído pelo norte da cidade, percorre-se uma parte da Sabana de Bogotá, onde suas paisagens rurais
e urbanas transmitem imagens, sensações e olores somente possíveis no trópico. Quando você
chegar à pequena cidade de Zipaquirá, se ingressa à Catedral de Sal, templo religioso acondicionado
nos socavões que já não se exploram na mina de sal. Neste lugar, um conjunto de figuras
desenvolvidas nos conceptos da arte naturalista expressionista e conceptual leva ao recolhimento e
sentido místico do templo. São para admirar os socavões onde está a via-crúcis, uma obra da mais
complexa arte conceitual. Ao terminar o passeio, faremos um percorrido panorâmico para conhecer a
arquitetura que, ambos os tempos coloniais como o período republicano, conserva Zipaquirá.
Frequência: Segundafeira
até Domingo. O passeio começa às 09:00 até às 14:00. Hospedagem
DIA 04. BOGOTÁ – CARTAGENA
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BOGOTÁ
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar voo a Cartagena.
CARTAGENA DE INDIAS
Assistência no aeroporto Internacional “Rafael Núñez”. Traslado ao hotel eleito. Hospedagem.
DIA 05. CARTAGENA DE INDIAS – VISITA DA CIDADE SERVIÇO COMPARTILHADO (3HORAS)
Café da manhã. Passeio panorâmico pelos principais bairros da cidade: Bocagrande, Castillogrande e
Manga; e uma breve caminhada pelo setor amuralhado percorrendo suas lindas praças e ruas
estreitas. Visita ao Castelo do "San Felipe" e Ascenso ao "Cerro de la Popa" onde se visita o convento.
Inclui: Transporte em serviço compartilhado; guia professional de turismo e entradas aos lugares
indicados. Nota 1: Para saídas desde os hotéis localizados na rodovia "La boquilla" e Morros, os
passageiros devem presentar-se no hotel Las Américas à hora informada.
Nota 2: Recolhem-se passageiros somente nos hotéis do setor de Bocagrande, Laguito e
Centro histórico. Frequência: Segunda-feira a Domingo. 14:00
Hospedagem.
DIA 06. CARTAGENA DE INDIAS – OPCIONAL: FULL DAY ILHAS DO ROSÁRIO
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais ou para fazer tour opcional. Encontro no porto
informado para pegar uma lancha rápida em serviço compartilhado com destino ao Parque Natural
Nacional das ilhas do Rosário (duração 1 hora). Percorrido panorâmico as ilhas que formam o
arquipélago; ponto no aquário entrada opcional. Chegada a uma das ilhas, tempo livre para desfrutar
do mar e almoço típico. Pela tarde retorno em lancha a Cartagena de Índias. Frequência: Segundafeira a Domingo. Hora de saída do porto: 08:00 – Hora de retorno das ilhas: 15:00. Hospedagem.
DIA 07. CARTAGENA – TRASLADO DE SAÍDA
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar voo de retorno.
FIM DOS SERVIÇOS
O preço inclui:
 Passagem Aérea Avianca na menor Tarifa vigente no dia11/06, favor validar preço na data desejada.
* 3 noites de hospedagem no hotel eleito em Bogotá. (No caso do que o hotel não tenha
espaço, se vai reservar um hotel de categora semelhante).
 3 noites de hospedagem no hotel eleito em Cartagena De Índias. (No caso do que o
hotel não tenha espaço, se vai reservar um hotel de categoria semelhante)
 Traslado aeroporto - hotel - aeroporto em Bogotá com maneio de uma mala por pessoa
em serviço particular.
 Traslado aeroporto - hotel - aeroporto em Cartagena com maneio de uma mala por
pessoa em serviço particular.
 Café da manhã no hotel eleito em Bogotá e Cartagena De Índias
 Visita da cidade em Bogotá com entrada exposição Botero. (Terça-feira fechada).
 Visita da cidade em serviço compartilhado em Cartagena.
 Seguro hoteleiro.
O preço não inclui:
 16 % Imposto sobre o valor de hospedagem. (Ver arquivo adjunto).
 Gastos pessoais e taxas de embarque.
 As refeições não mencionadas.
 Serviços não especificados
NOTA:
1- Os voos chegando entre as 20:00 e as 06:00 Hrs tem um incremento no valordo traslado
2- Suplemento para serviço privativo em Cartagena Base 1 Pax US$ 141, 2 Pax US$ 59, 3 Pax US$ 31,
3- CONSULTE PREÇOS DOS PASSEIOS OPCIONAIS
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Pacote:Parte Aérea Avianca+ Parte Terrestre: preços em US$ por pessoa
Forma de Pagamento: Entrada 25% esaldo em 9 X iguais nos cartões de credito.
Cidade
Hotéis
Validade
Triplo
BOGOTA
PARQUE 97 SUITES
01/06/17-27/12/17
1.172,
CARTAGENA BARLOVENTO
IRRF
21,
BOGOTA
CARTAGENA
IRRF
BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

ATTON 93
CAPILLA DEL MAR

BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

SOFITEL VITORIA RÉGIA
SOFITEL SANTA CLARA

84 DC
BANTÚ

Duplo
1.231,

Unduvidual
1.619,

CHD
943,

24,

43,

10,

01/06/17-25/12/17

-

1.394,

1.980,

965,

01/06/17-15/12/17

-

32,
1.471,

60,
2.092,

12,
-

-

36,

66,

-

-

1.919,

3.022,

-

-

57,

110,

-

Duplo
66,
54,
3,

Unduvidual
123,
89,
6,

CHD
7,
16,
1,

-

76,
96,
4,
73,
126,
4,

146,
186,
7,
124,
245,
6,

7,
23,
1,
-

-

152,
196,
8,

296,
382,
15,

-

01/06/17-27/12/17

Noites extras com seguro
Validade
Triplo
01/06/17-27/12/17
55,
48,
3,

Cidade
BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

Hotéis
PARQUE 97 SUITES
BARLOVENTO

BOGOTA
CARTAGENA
IRRF
BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

ATTON 93
CAPILLA DEL MAR

01/06/17-25/12/17

84 DC
BANTÚ

01/06/17-15/12/17

BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

SOFITEL VITORIA RÉGIA
SOFITEL SANTA CLARA

01/06/17-27/12/17

PKLUJ001 - BOGOTÁ

- CARTAGENA DE LUXO (JANEIRO - DEZEMBRO DE 2017)

Saídas: Quintas Feiras

BOGOTÁ. É a capital da Colômbia, localizada no centro do país. Tornou-se uma cidade cosmopolita
com amplos espaços públicos, a maior rede de ciclovias da América Latina e o sistema de transporte
“Transmilenio”, que tem sido um exemplo para muitas cidades em torno do mundo.Tem museus, igrejas
antigas, shoppings, antigos, gastronomia, vida noturna, programação cultural permanente, congressos e
feiras que a tornam um destino atrativo para negócios e para viagens de descanso, turismo religioso,
turismo golfe e turismo de saúde.
CARTAGENA DE INDIAS Cartagena de Indias é o centro turístico da Colômbia, sede dos eventos culturais e
econômicos mais importantes do país. Oferece aos turistas um clima caribenho sem tormentas tropicais
ou furacões. É uma das cidades onde o conjunto de fortificações construído na época Hispânica tem-se
melhor conservado. Por isso desde 1984 é Patrimônio Cultura da Humanidade UNESCO. Sua extensa
muralha, antiga proteção dos seus habitantes, rodeia todo o centro histórico da
cidade com construções conservadas desde o século XVI. Excelente arquitetura que deslumbra com
seus muros, baluartes, fortes, casa coloridas, varandas coloniais, restaurantes e hotéis boutique
DIA 01. QUINTA FEIRA. BOGOTÁ – TRASLADO DE CHEGADA - Assistência no aeroporto
Internacional “El Dorado”. Traslado para o hotel. A noite traslado para jantar no Restaurante Club
Colômbia, um dos mais reconhecidos da capital Bogotana onde os chefes nos deleitam com as
melhores receitas tradicionais da gastronomia Colombiana num ambiente tranquilo e especial. Teremos
um jantar que inclui entrada, prato principal, sobremesa e uma bebida não alcoólica. Regresso ao hotel.
Alojamento.
DIA 02. SEXTA FEIRA. BOGOTA – VISITA A CIDADE INCLUI SUBIDA AO CERR E VISITA AO
SANTUARIO DE MONTSERRAT (DURAÇÃO DE 8 HORAS)
Café da manhã no hotel, em seguida sairemos para realizar uma visita panorâmica e caminhada pelo
centro histórico de Bogotá, poderão admirar o teatro Colón, o Palácio de San Carlos, a Praça de Bolívar,
a Cada de Nariño, residência do Presidente da República. A catedral Primada, o Capitólio Nacional e o
Palácio Lievano.Chegaremos ao centro cultural do Banco da Republica e posteriormente subida no
teleférico ou funicular ao Cerro de Monserrate para visitar o Santuário do senhor caído de Monserrate e
disfrutar de uma maravilhosa vista panorâmica da cidade. (Estaremos a 3152 m.sn.m) após o Almoço
continuaremos nossa visita ao museu de arte do Banco a exposição do mestre Botero. Continuaremos
com a visita ao museu de ouro para visitar suas salas as quais são exibidas peças de ourivesaria
Precolombiana e terminaremos com uma degustação de cafe San Alberto
Note 1: segunda feira o museu de ouro esta fechado, e visitaremos o museu Botero
Nota 2: No dia domingo não se opera a ascensão ao Cerro de Monserrate em seu lugar se visita o
Museu Casa
Quinta de Bolívar. Jantar livre. Alojamento.
DIA 03. SABADO. BOGOTÁ: VISITA A CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ (DURAÇÃO: 6 HORAS)
Café manhã em seguida sairemos pelo norte da cidade, percorre-se uma parte da Sabana de Bogotá,
onde suas paisagens rurais e urbanos transmitem imagens, sensações e cheiros somente possíveis no
trópico. Chegando à pequena cidade de Zipaquirá, se ingressa à Catedral de Sal, templo religioso
admirar os tuneis que já não se exploram na mina de sal. Neste lugar, um conjunto de figuras
desenvolvidas nos conceptos da arte naturalista expressionista e conceptual levam ao recolhimento e
sentido místico do templo. São para admirar os tuneis onde está o via-crúcis, uma obra da mais
complexa arte conceitual. Ao terminar o passeio, faremos um percorrido panorâmico para conhecer a
arquitetura que, ambos os tempos coloniais como o período republicano, conserva Zipaquirá. Almoço no
restaurante Andrés Carne de Res, um dos mais reconhecidos da Savana da cidade pela sua comida
Colombiana, ambiente e decoração. Retorno ao hotel, jantar livre e por conta dos passageiros

DIA 04. DOMINGO. BOGOTÁ – MERCADO DE DAS PULGAS - CARTAGENA DE INDIAS
Café da manhã no hotel. Em seguida saida para visitar o tradicional mercado das pulgas na zona de
Usaquen de Bogotá, que mantem um forte componente artístico, evidente em cada um dos produtos
que oferece aos seus visitantes, o que tem permitido consolidar o evento como um dos mais apreciados
pelos artesãos e artistas bogotanos e de outras partes do País, para oferecer seus produtos. Almoço.
Em seguida traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cartagena de Índias, recomendamos o
voo das 16:30
DIA 05. SEGUNDA CARTAGENA DE INDIAS – VISITA DA CIDADE (6 HORAS). Café da manhã no
hotel. Em seguida passeio panorâmico pelos principais bairros da cidade: Bocagrande, Castillogrande
e Manga. Visita ao Castelo do "San Felipe" sendo está a fortificação mais importante do período colonial
espanhol em nossas terras protegendo-nos dos ataques dos piratas e corsários. Almoço no centro
histórico em seguida continuaremos uma breve caminhada pelo setor amuralhado percorrendo suas
lindas praças e ruas estreitas com suas casa com balcões coloridos Prova de vinhos no hotel Santa
Clara. Análise sensorial de 3 copas de vinho de 6 CL. c/ou guiados pelo sommelier durante 30 minutos
em cava-a (16). Inclui pan neutro para cortar os sabores e água. Jantar livre.Alojamento.
DIA 06. MARTES. CARTAGENA – VISITA A CIDADE DE BARRANQUILLA (10 HORAS)
Café da manhã no hotel. Em seguida saída com destino a Barranquilla onde iremos realizar uma visita
panorâmica da cidade pela parte histórica e moderna. Visitaremos o bairro El Prado, cheio de lindas
casas republicanas, Teatro Amira de la Rosa, Plaza de la Aduana, Zona Industrial (cumbiodromo)
catedral metropolitana, Museu do Caribe e casa do Carnaval. Almoço na cidade
A tarde haverá um plano de relaxamento durante 2 horas onde terão bebida revitalizante, terapia de
desintoxicação Iónica- libere toxinas e mantenha-se saudável, massagem de relaxamento com pedras
vulcânicas, relaxe seus músculos e sintase renovado, regresso ao hotel jantar livre e alojamento.
DIA 07. CARTAGENA DE INDIAS – OPCIONAL: FULL DAY ILHAS DO ROSÁRIO
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais ou para fazer o tour opcional.
Encontro no porto informado para pegar uma lancha rápida em serviço compartilhado com destino ao
Parque Natural Nacional das ilhas do Rosário (duração 1 hora). Transporte em lancha para passageiros
que desejem visitar o aquário San Martim de Pajares (entrada Opcional) chegada a uma das ilhas para
disfrutar a praia e almoço típico. A tarde retorno em lancha a Cartagena de Índias.
Nota: O Aquário San Martin de Pajares fecha as segundas ferias, se na segunda for feriado ele fecha
na terça feira. Jantar livre e alojamento.
DIA 08. QUINTA. CARTAGENA DE INDIAS - TRASLADO DE SAIDA
Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto para tomar o voo de regresso a cidade de
origem
FIM DOS NOSSO SERVIÇOS
NOTA: Os voos chegando entre as 20:00 e as 06:00 Hrs tem um incremento no valor do translado.Base 01 pax US$
141, Base 2 pax US$ 59, Base US$ 31,

O preço incluí

 Passagem Aérea Avianca na menor tarifa vigente dia 11/06/2017 favor validar preço na data de embarque
desejada
* Traslado aeroporto - hotel – aeroporto em Bogotá com uma maleta por pessoa em servicio privado.
 Traslado aeroporto - hotel – aeroporto em Cartagena de Indias uma maleta por pessoa em servicio privado.
 3 Noites de Alojamento no hotel em Bogotá.
 4 Noites de Alojamento no hotel em Cartagena de Indias.
 Café da manhã nos Hoteis em Bogotá e Cartagena de Indias.

 6 almoços e 2 jantares.
 Visita a cidade de Bogotá com subida ao cerro de Monserrate e com degustação de café.
 Visita a Catedral de Zipaquirá.
 Visita ao mercado das pulgas em Usaquén.
 Visita a cidade de Cartagena De Indias.
 Cata de vinos en el Hotel Santa Clara.
 Visita a Barranquilla com sessão de spa.
 Full day Ilhas do Rosario.
* Seguro GTA plano Ouro
O preço não incluí
 19% Imposto sobre alojamento. Isento para estrangeiros ingresando ao país a Turismo.
 Seguro hoteleiro e contribuição hoteleira Cotelco.
 Tiquete aéreo.
 Gastos pessoais., Alimentação nao mencionada.
 Serviços não especificados.
* Taxa de embarque
Notas:
 O programa inicia as quintas feiras e com Noites consecutivas para que seja aplicada a promoção.
 Os voos chegando entre as 20:00 e as 06:00 Hrs tem um incremento no valor do traslado.
NOTA:
1- O programa inicia as quintas feiras e com Noites consecutivas para que seja aplicada a promoção.
2- Os voos chegando entre as 20:00 e as 06:00 Hrs tem um incremento no valor do translado.

Pacote:Parte Aérea Avianca+ Parte Terrestre: preços em US$ por pessoa

Cidade
BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

Forma de Pagamento: Entrada 25% esaldo em 9 X iguais nos cartões de credito.
Hotéis
Tipo Apto
Validade
Duplo
SOFITEL VITORIA RÉGIA
SUPERIOR
20/04-10/10/17
3.761,
SOFITEL SANTA CLARA
SUPERIOR
11/10-25/12/17

BOGOTA
CARTAGENA
IRR

FOUR SEASONS
CHARLESTON

PREMIER
DE LUXE

01/04-15/12

BOGOTA
CARTAGENA
IRRF

THE ARTISAN
SOPHIA

CITY STANDARD
SUPERIOR

01/06/17-15/12/17

IndIvidual
5.931,

145,

249,

3.951,

6.283,

154,

265,

3.511,

6.151,

133,

259,

PACOTA LUA MEL
CARTAGENA DE INDIAS
4 NOITES ‐ 5 DIAS
CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena de Índias é o centro turístico da Colômbia, sede dos eventos culturais e
econômicos mais importantes do país. Oferece aos turistas um clima caribenho sem
tormentas tropicais ou furacões. É uma das cidades onde o conjunto de fortificações
construído na época Hispânica tem‐se melhor conservado. Por isso desde 1984 é Patrimônio
Cultura da Humanidade UNESCO.
Sua extensa muralha, antiga proteção dos seus habitantes, rodeia todo o centro histórico da
cidade com construções conservadas desde o século XVI. Excelente arquitetura que
deslumbra com seus muros, baluartes, fortes, casa coloridas, varandas coloniais,
restaurantes e hotéis boutique..
.
Hotel Sofitel Santa Clara

ITINERARIO
DÍA 01 CARTAGENA DE INDIAS – TRASLADO DE CHEGADA
Assistência no aeroporto Internacional “Rafael Núñez”. Traslado ao hotel eleito
Chek in no hotel Sofitel Legend Santa Clara
Jartar romántico no restaurante exclusivo 1621.
Hospedagem.
DIA 02 CARTAGENA DE INDIAS ‐ VISITA DA CIDADE SERVIÇO PRIVADO(4 HORAS)
Café da manhã especial na habitação. Passeio panorâmico pelos principais bairros da
cidade: Bocagrande, Castillogrande e Manga; e caminhada pelo setor amuralhado, vendo
suas lindas praças e ruas estreitas. Visita à Igreja do "San Pedro Claver", pertencente à
Companhia de Jesus desde o século XVII ou Ascenso ao "Cerro de la Popa" onde se encontra
a Igreja e o Convento que têm o mesmo nome, construídos desde 1609 y 1611. Finalizamos
com a visita ao Castelo de "San Felipe", sendo essa a fortificação mais importante do
período colonial espanhol em nossas terras, protegendo‐nos dos ataques de piratas e
corsários. Inclui: Transporte em serviço privado, guia professional de turismo e entradas aos
lugares indicados. Frequência: Segunda‐feira a Domingo. 09:00 ou 14:00
DIA 03 CARTAGENA – ROSARIO ILHAS
Café da manhã. Traslado hotel – porto para lancha obrigado a hotel localizado em Rosário
Ilhas. Check in hotel San Pedro Majagua.
Jartar romântico servido no restaurante ou no Deck no menu definido pelo hotel (Entrada,
Platô principal y sobremesa) com uma garrafa de vinho.
Hospedagem.
DÍA 04 ROSARIO ILHAS – CARTAGENA DE INDIAS
Café da manhã. Traslado Rosário ilhas acordos de partilha de lancha serviço.
Traslado do porto o hotel.
CARTAGENA DE INDIAS – PASSEO EM CARROCA COM JARTAR
Este encantador passeio panorâmico em carroça está cheio de magia e história. Primeiro,
passaremos pela Praça das Abóbadas, logo pelas belas ruas da cidade amuralhada para
observar as belas casas coloniais e republicanas com varandas, também igrejas,
monumentos e praças ambientados com luz tênue desde diferentes ruas e a tranquilidade
da noite. Depois de sair da Praça das Abóbadas, passaremos por varias ruas e praças como:
a Rua do Torno de Santa Clara, Praça de San Diego, Porta do Sofitel Santa Clara, Casa de
Gabriel García Márquez, o Teatro Heredia Adolfo Mejía e a Praça da Merced. Beiraremos a
muralha para passar pelo baluarte de Santo Domingo, o Baluarte San Francisco Javier e o

Hotel Charleston Santa Teresa junto com a sua Praça, logo a Rua Santa Teresa, Rua de
Nuestra Señora del Carmen, Igreja, Praça e Rua de Santo Domingo, a Catedral, a Praça da
Proclamação, a Praça de Bolívar, a Praça da Aduana, a Praça das Carroças, a reconhecida
Porta do Relógio, a Rua do Quartel, a Rua Estanco del Aguardiente, Rua do Sargento Maior e
Rua Do Santísimo.
Inclui: Passeio em carroça com capacidade para 3 pessoas e janta com entrada, prato forte,
sobremesa e 1 bebida não alcoólica,(somente para os preços que incluem guia profissional
de turismo).
Nota: Somente os passageiros se pegam no qualquer lugar localizado no Bocagrande de
Cartagena de Indias
Frequência: Segunda‐feira até Domingo. 19:00.
Hospedagem.
DIA 05 CARTAGENA DE INDIAS – TRASLADO DE SAIDA
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar voo de retorno.
FIM DOS SERVICOS

PACOTE LUA MEL
CARTAGENA DE INDIAS
4 NOITES ‐ 5 DIAS
PRECOS NETOS POR CASAL EM DOLARES AMERICANOS
CIDADE

HOTEIS

CARTAGENA

SOFITEL LEGEND SANTA CLARA

ROSARIO ILHAS

SAN PEDRO MAJAGUA

CARTAGENA

SOFITEL LEGEND SANTA CLARA

ROSARIO ILHAS

SAN PEDRO MAJAGUA

VALIDEZ

1‐may‐17

20‐dic‐17

1‐may‐17

20‐dic‐17

CAT.

T. QUARTO

5

SUPERIOR

4*

Jr. SUITE

5

Jr. SUITE

4*

SUITE

DBL
2.091 USD
2.581 USD

O preço inclui:
Sofitel Santa Clara:
 3 noites de alojamento no hotel Sofitel Legend Santa Clara com base em
acomodação dupla o tipo de quarto.
 Mount quarto romântico para a primeira noite.
 Café de manhã buffet servido no restaurante do Claustro.
 Degustação jartar no restaurante 1621 6 cursos (excluindo bebidas).
 1 Relaxante massagem no Spa car du de 1 hora ½ tina mais.
 1 Jarafa de espumante Cordon Rouge.
San Pedro de Majagua.
 1 noite de alojamento no hotel San Pedro Majagua em acomodação dupla
 Cocktail de boas – viendas na casa por pessoa (Fruit Punch).
 Mount quarto romântico com flores e velas
 Café de manhã continental servido no restaurante do hotel 07:30 a.m. ‐ 09:30 a.m.
 Jartar romântico servido no restaurante ou no Deck no menu definido pelo hotel
(Entrada, Platô principal y sobremesa) com um copo de vinho.
Serviços adicionais:
 Traslado do barco do hotel (compartilhado) em pre – estabelecida na rota

Porto Marina Marina Santa Cruz – Hotel Majagua – Porto Marina Santa Cruz.
 Traslado aeroporto ‐ hotel ‐ aeroporto em Cartagena com maneio de uma
mala por pessoa em serviço particular
 Visita da cidade serviço privado

 Passeio em carroça com Jantar.
 Seguro hoteleiro
O preço não inclui:
 19% imposto. Exceto para pessoas que viajam por turismo.
 Passagem aérea.
 Gastos pessoais.
 As refeições não mencionadas.
 Serviços não especificados

