Parte Aérea Avianca
a partir de U$S 604,00 + TE
Classe econômica
Conexão em Lima
Entrada + 10x s/juros nos cartões
Amex, Visa, Dinners, Mastercard
*A companhia se reserva o direito de alterar a
frequência e horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre
U$S 2.218,00
p/pessoa em apto DBL
(Base 15 passageiros)

Suplemento individual - U$S 677,00
Sinal de U$S 1.019,60 por pessoa e saldo em
05X de U$S 239,68
nos cartões de crédito
Amex, Visa, Dinners, Mastercard.
Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.

?04 noites de hospedagem em Bogotá, 03 noites em

Cartagena, e 03 noites em Medellín, com café da manha (nos
hotéis de Bogotá e Medellín, como cortesia, será oferecido
diariamente, à noite, um lanche rápido no restaurante),
?City tour em Bogotá, com destaque para o Museu do Ouro,
Museu de Botero e Casa da Moeda,
?Visita à Catedral do Sal,
?City tour em Cartagena, com destaque no Castelo de San
Felipe e Igreja de São Pedro,
?Passeio de charrete,
?City tour em Medellín, com destaque na Praça das
Esculturas, Parque dos Pés Descalços , povoado Paisa,
passeio de teleférico e visita ao Jardim Botânico,
?Traslados in e out,
?Guias Locais falando espanhol,
?Seguro viagem saúde e bagagem Travel ace
?Gorjetas a guias e motorista
?Acompanhante Portosul desde POA (mínimo 15
passageiros)
?Kit viagem Portosul
Não inclui: telefonemas, lavanderia, frigobar e todo o que
não constar como incluso.

?Passaporte válido no mínimo até março de 2019 ou
Carteira de Identidade Civil emitida pelo SJS ou SSP, em
perfeito estado de conservação e emitida a menos de 10
anos.
?Carteira Internacional da Vacina da Febre Amarela (Verificar Validade)

Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.
Consulte política de cancelamento da agência.

Saída 03 Agosto

03 Ago - Sex - Porto Alegre - Lima Bogotá
Em horário oportuno, apresentação no
aeroporto Salgado Filho para embarque
com destino a Bogotá, conexão em Lima.
Chegada nesta linda cidade, e
hospedagem. Tempo livre.
04 Ago - Sab - Bogotá
Após o café da manhã, saída para city
tour, realizado em duas etapas. Na
primeira, tour do Museu do Ouro. Após,
tempo livre para compras. Em horário a
ser combinado, recorrido pela Candelária.
Tempo para almoçar. Na segunda etapa,
visita ao Museu de Botero e Casa da
Moeda. Em horário a combinar retorno ao
hotel.

06 Ago - Seg - Bogotá
Logo após o café da manhã, dia livre.
Sugestão de acordar cedo e ir até o
mercado Paloquemao, onde poderão
conhecer as frutas, verduras e hortaliças
que são produzidas neste país. Passear
em um shopping, caminhar para conhecer
e apreciar esta linda cidade. Não deixem
de conhecer também o restaurante mais
famoso desta maravilhosa cidade, Andrés
Carne de Rés.
07 Ago - Ter - Bogotá - Cartagena
Café da manhã e em horário combinado
traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Cartagena. Chegada e
hospedagem. Aproveite para fazer o
primeiro contato com esta cidade de ar
Caribenho.

09 Ago - Qui - Cartagena
Café da manhã e restante do dia livre.
Sugestão de contratar um passeio pela
Ilha do Encanto ou ainda um tour de
compras que poderá ser combinado com o
acompanhante do grupo.
10 Ago - Sex - Cartagena - Medellín
Após o café da manhã e em horário
determinado, traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Medellín onde
teremos o ônibus aguardando para
realização do city tour. Será entregue a
cada integrante do grupo um lanche.
Iniciaremos o city tour com destaque à
Praça das Esculturas, parque dos Pés
descalços e visita à pequena cidade de
Paisa.Traslado ao hotel.

11 Ago - Sab - Medellín

05 Ago - Dom - Bogotá
Café da manhã e em horário combinado,
saída para a Catedral de Sal, escavada
no interior de uma mina de sal, única em
seu gênero no mundo. Em seu interior
encontraremos uma rica coleção artística,
especialmente de esculturas de sal e
mármore. A Catedral de Sal de Zipaquirá é
considerada uma das realizações
arquitetônicas e artísticas mais notáveis
da arquitetura colombiana, outorgando-se
o título de jóia arquitetônica da
modernidade. A importância da Catedral
radica no seu valor como patrimônio
cultural religioso e ambiental. Após a
visita, almoço no Restaurante El Pórtico.
Traslado ao hotel.

08 Ago - Qua - Cartagena
Café da manhã. Em horário oportuno,
saída para um city tour pela cidade, com
destaque ao Castelo de San Felipe e
Igreja de San Pedro Claver. Hoje será
oferecido um passeio de Charrete pela
cidade amuralhada (horário a combinar).

Após o café da manhã, faremos um tour a
uma finca (fazenda) chamada Santa
Elena. Lá receberemos um silletero
(pessoa que carrega adereço de flores nas
costas) para explicar sobre essa tradição.
Lhes será oferecido um lanche e depois
conheceremos a cidade. Tempo para
almoço (incluído).
Visitaremos
um
artesanato no topo das palmeiras e
voltaremos a Medellín.

12 Ago - Dom - Medellín
Café da manhã e hoje sairemos para um
tour com metrocable, orquídeas, pássaros
e flores. Rota em metro e metrocable, vista
panorâmica. Entrada para o jardim
botânico para apreciar uma bela
exposição de orquídeas, pássaros e
outras espécies de flores. Em horário
determinado retorno ao hotel. Hoje haverá
o desfile de silleteros, podemos combinar
com o operador local a compra dos
ingressos para quem quiser assistir.

13 Ago - Seg - Medellín - Lima - Porto
Alegre
Café da manhã e em horário oportuno,
traslado para o aeroporto para embarque
com destino a Porto Alegre. Voo com
conexão em Lima. Fim dos nossos
serviços.
A Portosul Turismo agradece a
preferência.

