
COLÔMBIA, O ESSENCIAL 

 

Conheça a grande cidade de Bogotá e a joia do Caribe,  

Cartagena das Índias, para além da praia nas 

 belíssimas Ilhas do Rosário 

 

  

 
 

 

Dia 1 – Lisboa (ou Madrid) – Bogotá 

Partida em voo internacional para a Colômbia. Acolhimento no aeroporto internacional El 

Dorado pelos nossos representantes e transfer para o hotel. Check in e alojamento. 

  



Dia 2 – Bogotá 

Após o pequeno almoço, visita ao centro histórico da cidade capital da Colômbia. 

Descubra as suas raízes históricas com esta completa visita admirando a arquitectura 

colonial e percorrendo os lugares mais importantes, tanto monumentais (Palácio de S. 

Carlos, Igreja de Santo Inácio, Praça Bolívar, a Catedral, Teatro Colón, Casa de Nariño) 

como de exposição artística - o célebre Museu do Ouro, albergando mais de 55 mil objectos 

em ouro, e o fascinante Museu Botero, expondo obras do célebre pintor colombiano e de 

outros como Picasso, Miró e Chagall.  

À tarde, com a preciosa ajuda do guia de viagem “Colômbia: o grande risco é querer lá ficar” 

(escrito e editado pela avenTOURas), suba por teleférico ou funicular dos 2600 metros 

acima do nível do mar onde se encontra edificada a cidade para o Cerro de Montserrate 

(3152 metros), desfrutando de uma fabulosa vista sobre a grande cidade e visitando a bonita 

Igreja do Senhor Caído. Nós dir-lhe-emos com todo o pormenor como proceder.  

Depois, passeie na cidade, sente-se numa esplanada, faça compras, o que quiser… 

  

  



Dia 3 – Bogotá / Zipaquirá 

Partida para Zipaquirá (cerca de 50 kms), local em que a extracção de sal remonta a épocas 

pré-colombianas, servindo na altura como moeda. Ali está a autêntica maravilha que é a 

Catedral de Sal, construída com uma beleza e elegância extraordinárias. O ambiente no 

fundo da montanha é absolutamente único, com as esculturas feitas à mão projectando luzes 

e sombras nas paredes de sal. Ficará assombrado/a com a nave central, gigantesca com 

uma enorme cruz ao fundo. É uma experiência única - garantimos-lhe que nunca terá estado 

num lugar assim! Em seguida, tempo para explorar a vizinha pequena cidade de Zipaquira, 

com os seus coloridos edifícios coloniais, a sua bonita praça central e a histórica Catedral.  

Regresso a Bogotá. À tarde, tempo para desfrutar da cidade… 

 

  

  

 



Dia 4 – Bogotá / Cartagena das Índias 

Após o pequeno almoço, transporte para o aeroporto para tomar o voo com destino a 

Cartagena. Chegada, recepção e transfer para o hotel; check in e alojamento.  

Tempo para passear na cidade, com a ajuda do guia de viagem editado pela avenTOURas. 

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 5 – Cartagena das Índias 

Após o pequeno almoço, visita guiada ao longo das ruas da fascinante cidade, 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. 

À tarde, tempo para passear e admirar a cidade… 



 

  

  



  

Dia 6 – Cartagena / Ilhas del Rosário 

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. Relaxe, nade nas águas tépidas, delicie-se com a beleza à sua 

volta…O almoço está incluído.  

 

 

 



Dia 7 – Cartagena das Índias 

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… 

 

Dia 8 – Cartagena / Lisboa (ou Madrid) 

A hora a combinar (dependente do horário do voo), transfer para o aeroporto internacional 

para tomar o voo com destino a Lisboa (ou Madrid). 

  

 

PREÇO : 

1397 € !! 

 

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

 

 

 

Inclui: 

– Voos internacionais, com taxas de aeroporto e combustível; 

- Voo doméstico Bogotá / Cartagena das Índias; 

– 3 noites em Bogotá e 4 noites em Cartagena das Índias, com pequeno almoço; 

– Todas as visitas, actividades, entradas e transfers conforme descritos no itinerário; 

– Almoço típico nas Ilhas do Rosário (dia 6); 

- 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. 



 


