
       BOGOTA 04 DIAS / 03 NOITES 
 
Saídas de JANEIRO - DEZEMBRO DE 2018 
Cod.: PKALL1001-2 
 
 
ITINERARIO  
DIA 01. BOGOTA – TRASLADO DE LLEGA  
Assistência no aeroporto Internacional “El Dorado”. Traslado ao hotel eleito. Hospedagem.  
DIA 02. BOGOTA - VISITA À CIDADE (DURAÇÃO: 4 HORAS) 
Café da manhã. Percorrido 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 Praza 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 o Museu Botero estão fechados. Frequência: Quarta-feira até Domingo. O 
passeio começa às 09:00 ou às 14:00. Hospedagem. 
DIA 03. BOGOTÁ 
Café da manhã. Dia livre. 
OPCIONAL: VISITA À CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ (DURAÇÃO: 4 HORAS):Saída 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 ao 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 levam ao recolhimento e sentido 
místico do templo. São para admirar os socavões 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. Inclui: Transporte em serviço particular, guia bilíngue 
professional de turismo e entrada à Catedral de Sal Frequência: Segunda-feira até Domingo.  
O passeio começa às 09:00 até às 14:00. Hospedagem.  
DIA 04. BOGOTÁ – TRASLADO DE SAÍDA  
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar voo de retorno. 
 

PREÇO TERRESTRE EM 01 + 09 
Parte Terrestre: Prfeços em US$ por pessoa.  

Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9X 

TURISTA 3* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTÁ ATTON 100 456 230 NÃO TEM 

BOGOTÁ RICHMOND 475 239 211 

     

PRIMEIRA 4* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTÁ ATTON 93 544 273 NÃO TEM 

BOGOTÁ BIOHOTEL 502 252 242 
 
 
O preço inclui:  



3 noites de hospedagem no hotel eleito em Bogotá. (No caso do que o hotel não tenha espaço (Fazemos a reserva 
em um hotel de categoria semelhante).  
Café da manhã diário no hotel eleito. (Todos os hotéis em Bogota manejam plano de alimentação CP (Alojamento e 
café da manhã), em caso e requerer outros planos de alimentação se manejam sobre solicitação.)  
 Traslado aeroporto - hotel - aeroporto em Bogotá com maneio de uma mala por pessoa em serviço particular.  
Visita da cidade em Bogotá com entrada exposição Botero. (Terça-feira fechada).  
 
O preço não inclui: 
Passagem aérea.  
19 % Imposto sobre o valor de hospedagem.  Seguro hoteleiro.  
 Gastos pessoais.  
As refeições não mencionadas.  
 Serviços não especificados 

 
 



       BOGOTÁ - CARTAGENA 07 Dias / 06 Noites 

 
Saídas de JANEIRO - DEZEMBRO DE 2018 
Cod.: PKALL2001 
 
 
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  
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 (3 HORAS)  
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: Segunda-feira 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 



 
 

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa.  
Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9X 

TURISTA 3* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTA ATTON 100 

1005 528 NÃO TEM CARTAGENA DANN CARTAGENA 

     

BOGOTA RICHMOND 

1024 538 472 CARTAGENA DANN CARTAGENA 

     

PRIMEIRA 4* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTA ATTON 93 

1189 620 NÃO TEM CARTAGENA CAPILLA DE MAR 

     

BOGOTA BIOHOTEL 

1147 600 544 CARTAGENA CAPILLA DEL MAR 

 
Forma de pagamento: 
Entrada de 25% e saldo em até 09 parcelas nos cartões Visa,Mastercard. 
 

O preço inclui:  
 •3 noites de hospedagem no hotel eleito em Bogotá. (No caso do que o hotel não tenha espaço, se vai reservar um 
hotel de categoria 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.  
 
O preço não inclui:  
Passagem aérea.  
19 % Imposto sobre o valor de hospedagem. (Ver arquivo adjunto).  
Seguro hoteleiro.  
Gastos pessoais.  
As refeições não mencionadas.  
 Serviços não especificados  
 
Nota 1: 
A acomodação dupla do hotel Santa Clara e Charleston Cartagena é em cama matrimonial habitação classic e 
estándar, em caso de requerer acomodação twin (2 camas), deve aplicar a tarifa com suplemento por pessoa em 
habitação superior e deluxe. Nota 2:  
Os voos chegando entre as 20:00 e as 06:00 Hrs tem um incremento no valor do translado. 
 
 

 
 



       BOGOTÁ, MEDELLÍN E CARTAGENA DE INDIAS  
8 DÍAS / 7 NOITES  
 

Saídas de Janeiro a Dezembro 2018  
 
Cód.: PKALL3008 
 
ITINERARIO   
DÍA 01. BOGOTÁ: 
Traslado em serviço particular desde o aeroporto até o hotel ou lugar que a passageiro escolha 
dentro do perímetro urbano. Alojamento  
DÍA 02. BOGOTÁ 
VISITA A LÁ CIDADE SEM MONSERRATE. SERVICO PARTICULAR (4 HORAS) 
Café da manhã no hotel. Percorrido 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 Praza 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. Nota: Na segunda-feira o Museu do Ouro está fechado e 
na terça-feira o Museu de Arte do Banco da Republica e o Museu Botero estão fechados. 
Frequência: Quarta-feira até Domingo. O passeio começa às 09:00 Tarde livre.  
DÍA 03. BOGOTÁ  - MEDELLIN  
Café da manhã no hotel. Traslado em serviço particular desde o hotel que o passageiro escolhe 
dentro do perímetro urbano até o aeroporto para pegar o voo com destino a lá cidade de Medellín.  
MEDELLÍN TRASLADO DE CHEGADA: AEROPORTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - HOTEL 
Assistência no aeroporto e traslado em serviço privado ao hotel ou lugar que o passageiro 
escolhe VISITA PANORÁMICA DA CIDADE. SERVICO PRIVADO (4 HORAS) Pela tarde, 
passeio panorâmico pelos lugares de interesse como: a Catedral Metropolitana, "Plazoleta 
Nutibara" ou "Parque de las Esculturas", "Palacio de La Cultura Rafael Uribe Uribe", "Paseo 
Peatonal Carabobo", antiga estação do "Ferrocarril de Antioquia", "Centro Administrativo 
Alpujarra", "Centro Internacional de Convenciones", "Plaza Mayor", "Parque de Los Pies 
Descalzos", "Cerro Nutibara" e "Pueblito Paisa".. Frecuencia: Lunes a Domingo. Inicia a las 09:00 
o a las 14:00 horas. Alojamento.  
DÍA 04. DÍA LIVRE MEDELLIN 
Café da manhã no hotel.Dia livre. 
VISITA OPCIONAL SANTA FE DE ANTIOQUIA (8 HORAS). Visita a primeira capital do 
departamento, cidade colonial e portões maravilhosos e ruas de paralelepípedos. Localizada a 
oeste da cidade. Para chegar a Santa Fé de Antioquia e preciso passar pelo túnel do Oeste 
atualmente o mais longo da América Latina 5 km de extensão. O percurso e feito em 1:30hrs se 
as condições de viagem assim permitem. Após a chegada a Santa Fé de Antioquia, se visita a 
ponte Suspensa do Oeste, uma obra mestre da engenharia do século XIX sobre o rio Cauca. 
Visita ao povoado, aos museus religiosos e a casa do Bispo. Almoço em um dos restaurantes 
típicos do Povoado. Recorrido pelas diferentes igrejas e praça principal do povoado pela sua 
proximidade com o rio, e recomendável levar roupa cômoda e leve já que o clima e bem quente. 
Recomendamos levar protetor solar. O povoado e muito rico em sabores e muito popular pelas 
suas frutas, como o tamarindo. Recomendamos provar estes sabores em sucos naturais, 
preparados no parque principal. Alojamento.  
 



DÍA 05. MEDELLIN – CARTAGENA  
TRASLADO DE SAÍDA: HOTEL - AEROPORTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA  
Café da manhã no hotel. Traslado em serviço privado del hotel que o passageiro escolha, até o 
aeroporto para pegar o voo com destino a Cartagena.  
CARTAGENA DE INDIAS.Chegada no aeroporto. Assistência no aeroporto e traslado ao 
hotel.Alojamento.  
DÍA 06 CARTAGENA.  
Café da manhã no hotel. Manha livre para das instalações do hotel o da praia. 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 em ônibus típico nomeado "Chiva" sem ar condicionado; 
guia Professional de turismo e entradas aos lugares indicados. Nota 1:Os horários de saída 
aplicam de acordo com a localização do hotel donde este hospedado o passageiro: Hotel as 
Americas : 13:30 Centro histórico:13:45 - 14:00 Bocagrande: 14:25 Laguito e Castillogrande: 
14:30 Nota 2: Recolhem-se passageiros somente nos hotéis do setor de Bocagrande, Laguito e 
Centro histórico. Frequência: Segunda-feira a Domingo. 14:00 Alojamento  
DÍA 07. CARTAGENA. 
FULL DAY ILHAS DO ROSARIO PRAIA SAN PEDRO DE MAJAGUA. SERVICO 
COMPARTILHIADO  
Café da manhã no hotel. 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 las 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 Indias. Nota: O Aquário San Martín de Pajares 
fecha a segunda-feira, igualmente fecha a terça-feira quando a segunda anterior é feriada. 
Frequência: Segunda-feira a Domingo. Hora de saída do porto: 08:00 – Hora de retorno das ilhas: 
15:00. Alojamento.  
DÍA 08. CARTAGENA 
Café da manhã no hotel. Traslado em serviço privado ao hotel ou lugar que o passageiro escolhe 
dentro do perímetro urbano, para pegar o voo com rumo a seu seguinte destino.  
FIM DOS SERVICO 
 

Parte Terrestre: Preços em US$ por pessoa.  
Forma de pagamento Entrada 25% e Saldo em 9X 

TURISTA 3* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTÁ ATTON 100 

1497 829 NÃO TEM 

MEDELLIN POBLADO ALEJANDRIA 

CARTAGENA DANN CARTAGENA 

Exceto:22JAN a 26JAN e 23JUL a 08AGO 

BOGOTÁ RICHMOND 

1511 835 732 

MEDELLIN POBLADO ALEJANDRIA 

CARTAGENA DANN CARTAGENA 

Exceto:22JAN a 26JAN e 23JUL a 08AGO 

PRIMEIRA 4* 

CIDADE HOTEL SINGLE DUPLO TRIPLO 

BOGOTÁ ATTON 93 

1682 921 NÃO TEM 

MEDELLIN POBLADO PLAZA 

CARTAGENA CAPILLA DEL MAR 

Exceto:22JAN a 26JAN e 23JUL a 08AGO 

BOGOTÁ BIOHOTEL 1654 906 802 



MEDELLIN POBLADO PLAZA 

CARTAGENA CAPILLA DEM MAR 

Exceto:22JAN a 26JAN e 23JUL a 08AGO 
      

 
Forma de pagamento: 
Entrada de 25% e saldo em até 09 parcelas nos cartões Visa,Mastercard. 
 
 
O preço inclui  

 2 noites de alojamento em Bogotá com café da manhã.  

 2 noites de alojamento em Medellín com café da manhã.  

 3 noites de alojamento em Cartagena com café da manhã.  

 Visita a lá cidade de Bogotá com transporto em serviço privado, guia profissional de turismo 
bilíngue y entrada ao Museu de Ouro (fechado nas segundas-feiras). 

 Visita panorâmica a lá cidade de Medellín com transporto em serviço privado e guia profissional 
de turismo em espanhol.  

 Visita á cidade de Cartagena com transporte em serviço compartilhado, guia profissional de 
turismo e entradas aos sítios mencionados.  

 Full day á Ilhas do Rosario na Praia de San Pedro de Majagua com transporto em lancha rápida 
em serviço compartilhado, almoço típico com una bebida (soda) e traslado hotel - porto - hotel.  

 Traslado aeroporto - hotel - aeroporto em serviço privado em Bogotá, Medellín e Cartagena com 
capacidade de 1 mala por pessoa.  
 
 
O preço não inclui  

 Ticket aéreo.  

 Gastos pessoais  

 Comidas não mencionadas. 

 Serviços não especificados.  

 Imposto do porto e do parques nacionais (USD 8 aproximadamente), entrada no aquário (USD 10 
aproximadamente) e aluguel do equipamento para mergulho. Bogotá Calle 97 Bis # 19 ‐ 20 Of. 502 Centro 

Empresarial Parque 97    

 O 19% de imposto sobre alojamento. Exceto para passageiros estrangeiros ingressando por turismo.  

 Seguro hoteleiro. 
 
 


