
 

 

GRUPO O MELHOR DA COLÔMBIA 
 de 19/09/2019 a 29/09/2019 

 

DESCRIÇÃO 

Visitando Bogotá, Medellín e Cartagena 

DIA A DIA 

Dia 1, 19/09/2019: Porto Alegre/ Bogotá: Encontro no aeroporto 

Salgado Filho e embarque e direção a Bogotá, com uma conexão no 

Panamá. Chegada em Bogotá, recepção pelo nosso pessoal local e 

traslado em veículo de turismo até o hotel previsto. Check in e 

restante do dia livre. Pernoite em Bogotá. 

Dia 2, 20/09/2019: Bogotá: Café da manhã no hotel e em horário 

oportuno encontro no lobby do hotel para logo partirmos ao centro 

da cidade. Desceremos a estação de teleférico ou funicular para 

subir o Cerro Monserrate. Continuaremos até o centro histórico, 

onde faremos um passeio a pé pelo bairro colonial da Candelária, 

ali visitaremos o Museu de Botero, artista colombiano reconhecido 

mundialmente pelo estilo da volumetria, a Praça de Bolívar para 

apreciar a Catedral Primada, o Congresso, o Palácio da Justiça, a 

Prefeitura e a Casa de Nariño, sede da presidência da República. Em 

seguida desfrutaremos da gastronomia local com um delicioso almoço. 

Logo mais à tarde, faremos um passeio a pé pela parte histórica da 

cidade até chegar ao Museu do Ouro, o maior do mundo no seu tipo. 

Ao final retorno ao hotel, restante da noite livre. Pernoite em 

Bogotá. 

Dia 3, 21/09/2019: Bogotá: Café da manhã no hotel e dia livre para 

desfrutar da cidade de Bogotá. Como opcional sugerimos um Tour a 

belíssima Catedral de Sal e Sabana (não incluso, consulte valores). 

Pernoite em Bogotá. 

Dia 4, 22/09/2019: Bogotá/ Medellín: Café da manhã no hotel e em 

horário a combinar, seguiremos até o aeroporto internacional de 

Bogotá, onde embarcaremos em nosso voo em direção a Medellín. 

Chegada e recepção pelo nosso pessoal local. Traslado ao hotel 



 

 

previstos, check in e tempo livre. Por volta das 14:00 hs saíremos 

para um tour panorâmico pela cidade de Medellín. Nos dirigimos ao 

centro da cidade para visitar o Parque Bolívar, onde realizaremos 

uma caminhada para apreciar a Catedral Metropolitana e a Plaza 

Botero. Em seguida vamos conhecer o Parque de Los Pies Descalços e 

Parque de Los Deseos. Continuaremos até o Pueblito Paisa, para 

conhecer sua arquitetura e antigos costumes. Retorno ao hotel e 

restante do dia livre. Pernoite em Medellín. 

Dia 5, 23/09/2019: Medellín: Café da manhã no hotel e dia 

inteiramente livre para curtir a cidade. Como opcional sugerimos um 

Tours a Peñol e Guatapé (não incluso, consulte valores). Pernoite 

em Medellín. 

Dia 6, 24/09/2019: Medellín/Cartagena: Café da manhã no hotel e 

tempo livre até o nosso traslado ao aeroporto para embarque no voo 

com direção a Cartagena. Chegada em Cartagena, recepção pelo nosso 

pessoal local e traslado até o hotel previstos. Check in e restante 

do dia livre. Pernoite em Cartagena. 

Dia 7, 25/09/2019: Cartagena: Café no hotel e em horário combinado 

sairemos para um tour pela charmosa Bahia de Cartagena. Faremos um 

tour panorâmico pela ilha ilha de Manga e iremos até o Convento da 

Candelaria, que está localizado do Cerro da Popa (parte superior de 

uma embarcação), que é o ponto mais alto da cidade de Cartagena e 

ao qual possui peças de arte consagradas, que são verdadeiros 

tesouros. Desde lá poderemos apreciar uma vista panorâmica bem 

completa da cidade. Seguiremos nossa visita até o forte de San 

Felipe de Barajas, máxima obra milita construída na Amércia, nos 

tempos coloniais. Terminaremos nossa visita ao centro histórico 

amuralhado da cidade, visitando suas ruas, praças. Retorno ao hotel 

e pernoite em Cartagena. 

Dia 8, 26/09/2019: Cartagena: Café da manhã no hotel e em horário a 

combinar sairemos para um passeio até Playa Blanca, localizada na 

Ilha de Barú. Desfrutaremos de um dia de praia, com almoço local 

incluso (sem bebidas). Ao final do dia retornaremos ao hotel. 

Pernoite em Cartagena. 



 

 

Dia 9, 27/09/2019: Cartagena: Café da manhã no hotel e dia 

inteiramente livre para desfrutarmos dessa incrível cidade. Como 

opcional remendamos um Tour a Isla Del Rosário ou também chamada a 

Isla Del Encanto (não incluso, consulto valores). 

Dia 10, 28/09/2019: Cartagena/Porto Alegre: Café da manhã no hotel 

e tempo livre até o horário do nosso traslado ao aeroporto de 

Cartagena, onde embarcaremos em voo com direção a Porto Alegre. 

Faremos uma conexão no Panamá. Noite a bordo e chegada ao aeroporto 

internacional Salgado Filho. Fim dos nossos serviços, que esperamos 

tenham desfrutado e tornado a sua experiência única. 

 O QUE INCLUI 

 Passagens aéreas internacional voando Copa Airlines desde Porto 

Alegre; 

 Passagens aéreas nacionais (franquia de babagem despachada é de 1x 

peça de até 23kg por passageiro); 

 03 noites de hospedagem com café da manhã em Bogotá no hotel Atton 

100 (ou similar); 

 02 noites de hospedagem com café da manhã em Medellín no hotel 

Atton Tosoros Medellín (ou similar); 

 04 noites de hospedagem com café da manhã em Cartagena no hotel 

Caraloes de India (ou similar); 

 Tour de dia inteiro pela cidade de Bogotá, com almoço (sem 

bebidas); 

 Tour panorâmico de meio dia pela cidade de Medellín; 

 Tour de dia inteiro pela cidade de Cartagena; 

 Tour de dia inteiro a Playa Blanca, na Iha de Barú, com almoço (sem 

bebidas e imposto para embarque pago localmente no valor de USD 

7,00 por passageiro, aproximadamente); 

 Acompanhamento de guias locais especializados; 

 Todos os traslados inclusos durante o roteiro; 

 Guia acompanhante Uneworld desde Porto Alegre (para mínimo de 15 

passageiros pagantes); 

 Kit viagem exclusivo Uneworld; 

 

SEGURO 

Seguro de viagem internacional GTA - Plano Prata, com cobertura de 

Us$ 24.000,00 em assistência médica por evento, seja por acidente 

ou doença. Em caso de doença preexistente terá o mesmo limite do 

plano contratado até os 75 anos. Acima desta idade haverá uma 

redução de 50% nas coberturas médicas (sem pré-existência). 

Gravidez, não tem cobertura para atendimento nestes casos. Oferece: 

atendimento 24 horas auxilio na localização de bagagens, seguro de 

bagagem, interrupção de viagem e gastos por atraso ou cancelamento 



 

 

de voo, dentro dos valores correspondentes a cada tipo de 

benefício. Não tem limite de idade para o seguro. O seguro de vida 

por morte acidental terá a cobertura estipulada para pessoas entre 

14 e 80 anos, acima desta idade a cobertura terá redução de 50%. 

Veja em nosso site http://uneworld.com.br/seguro-coberturas maiores 

detalhes do seguro oferecido, bem como valores de cobertura em caso 

de cancelamento e relação de motivos que compreendem cada caso. 

Caso deseje coberturas maiores que as incluídas, específicas ou 

Plus Reason, consulte demais planos. 

 

O QUE NÃO INCLUI 

 Early chec - in e/ou late check - out nos hotéis; 

 Tours e refeições que não estejam mencionadas como incluídas no 

roteiro acima; 

 Imposto para embarcação que leva a Playa Blanca, na Ilha Barú 

(aproximadamente USD 7,00 por pessoa, pagos SOMENTE no local); 

 Gastos de origem pessoal; 

 Tours mencionados como OPCIONAIS no roteiro acima. 

 

DOCUMENTOS 

 Passaporte com validade mínima de 6 (seis) meses a partir da de 

embarque e/ou RG com expedição máximo de 10 anos e em perfeito 

estado; 

 Certificado internacional da vacina de Febre Amarela. 

 

HOTÉIS 

4 noite(s) em Hotel Corales De Indias (ou Similar) ( STANDARD ) 

3 noite(s) em Atton Bogotá 100 By Mercure (ou Similar) ( STANDARD ) 

2 noite(s) em Hotel Atton El Tesoro Medellín (ou Similar) ( 

STANDARD) 

 

VOOS 

19/09/19 CM 820 - POA/PTY - 01:30/06:47 

19/09/19 CM 627 - PTY/BOG - 09:28/11:03 

28/09/19 CM 687 - CTG/PTY - 13:30/14:46 

28/09/19 CM 821 - PTY/POA - 15:23/00:30# 

 

VALORES 

SINGLE: 10x de R$ 1.055,63 (taxas e impostos já inclusos); 
DUPLO: 10x de R$ 843,28 (taxas e impostos já inclusos); 
 



 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS 

 

Moinhos de Vento 
Quintino Bocaiuva, 267 

(51) 4001-3000 

moinhos@stb.com.br 

Paseo Zona Sul 
Wenceslau Escobar, 1823 – Lj 33 

(51) 3516-1006 

zonasul@stb.com.br 

 
Viva Open Mall 
Nilo Peçanha, 3228 – Lj 18 

(51) 3516-1001 

poaviva@stb.com.br 

 

ATL House PUCRS 
Ipiranga, 6681 – Prédio 16 

(51) 2111-7390 

pucrs@stb.com.br 

 


