
COLÔMBIA: CULTURA E PRAIA 

 

A descoberta das riquíssimas Cultura, História e arquitectura  

da fabulosa Cartagena das Índias, ao mesmo tempo usufruindo  

das belíssimas praias da região  

  

 

Dia 1 – Partida de Lisboa (ou Madrid) com destino a Cartagena das Índias. Chegada, acolhimento 

e transfer do aeroporto para o seu hotel na cidade; 

Dias 2 e 3 – Estadia na mítica cidade de Cartagena das Índias, percorrendo os seus séculos de 

História e os numerosos motivos culturais. Num dos dias, visita guiada ao longo das suas ruas 

admirando os seus fabulosos edifícios coloniais. Descubra as cores genuínas desta fantástica 

cidade admirando o seu centro histórico, conhecendo as suas apaixonantes História e Cultura 

passeando pelos principais monumentos, ruas e praças. Visita do Palácio da Inquisição, do Museu 

Histórico, Igreja de S. Pedro de Claver, da Muralha e da enorme Fortaleza de San Felipe de Barajas. 

Poderá ainda fazer compras nas antigas salas do calabouço das Bóvedas, hoje acolhendo lojas de 

artesanato. 

(entradas incluídas; com a duração de 3 horas, a visita poderá ter lugar de manhã (09 – 12 h) ou à tarde (14 

– 17h)    

O guia de viagem “Colômbia: o maior risco é querer lá ficar”, editado pela avenTOURas e que 

fará parte da sua documentação de viagem, ser-lhe-á também de enorme utilidade na descoberta 

desta joia, classificada pela UNESCO como Património da Humanidade;  



Dia 4 – Dia dedicado a descobrir os belíssimos cenários das Islas del Rosário, um arquipélago 

com 28 ilhas classificado como Parque Nacional Marinho. Partindo logo de manhã da marina de 

Cartagena, em menos de 1 hora de viagem por lancha rápida chegará às águas cor de turquesa, 

praias de areia branca e intocados recifes de coral que constituem a beleza idílica deste fabuloso 

cenário. Um excelente almoço está incluído.    

 

 

 

Dia 5 – Continuação da descoberta da encantadora pérola do Caribe colombiano. Relaxadamente, 

calcorreie aquelas ruas estreitas ladeadas por belíssimas construções seculares, onde o imenso 

escritor Gabriel Garcia Marquéz se inspirou para escrever inolvidáveis romances como O amor em 

tempos de cólera. Sente-se numa das muitas esplanadas nas suas míticas praças, espante-se com 

o pôr do sol admirado a partir do Café del Mar. Cartagena é inesgotável na sua magia… 



  

 

E, à noite…divirta-se “à grande” em Cartagena a bordo de uma chiva rumbera! Suba a bordo deste 

colorido veículo e agite-se com a música local enquanto desfruta das bebidas em “barra aberta” 

passando pelos bairros mais animados da cidade (o centro histórico e os modernos bairros de 

Casagrande e La Manga), dançando sem parar a rumba, a papayera e o vallenato. Este percurso 

nocturno pelos lugares mais divertidos de Cartagena combina turismo e diversão, bebidas e dança. 

Junte-se à chiva, vai adorar…!!  

  

  

 

Dia 6 – Dia de praia (opcional) na ilha Barú, na paradisíaca Playa Grande: águas quentes e 

cristalinas, areia fina como farinha… 



 

 

Dia 7 – Tempo para se despedir de Cartagena e fazer as últimas compras do muito bonito e variado 

artesanato. 

Em alternativa (opcional), poderá visitar o vulcão Totumo: a cerca de 60 kms de Cartagena, em 

Santa Catalina, esta maravilha da Natureza tem no seu topo (apenas a 20 metros de altura, com 

fácil acesso por escadaria em madeira) um lago de lodo com notáveis propriedades terapêuticas. 

Poderá subir à cratera do pequeno vulcão e banhar-se no lodo, verificando pouco depois os 

benefícios na sua pele. Um banho no lago Ciénaga (água doce) eliminará o barro, seguido de 

paragem na praia de Manzanillo para almoço. A visita tem lugar de manhã; transporte, guia e 

almoço incluídos; 

Dia 8 – Dependente da hora do voo, transporte para o aeroporto internacional de Cartagena para 

toma do voo para Lisboa (ou Madrid).  

 

PREÇO :   

1195 € !! 

 

 Fique o tempo que quiser: possibilidade de adicionar as noites extra que desejar ! 

 

 



Incluído: 

- Voos internacionais;  

- Transferes de chegada e partida; 

- 7 noites de alojamento em Cartagena das Índias, com pequeno almoço; 

- Visita guiada a Cartagena das Índias, com entradas incluídas; 

- Visita às Islas del Rosário, com almoço incluído; 

- Entretenimento nocturno na chiva rumbera, com bebidas incluídas; 

- O guia de viagem Colômbia: o maior risco é querer lá ficar, escrito e editado pela avenTOURas; 

- O melhor seguro de viagem (VIP) do mercado. 

 

 

* Preços dependentes da data de partida e do alojamento escolhido. 

  

 

 


