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2 DESTINOS – 7 DIAS, 6 NOITES

CONHEÇA A MAGIA QUE CADA UMA DAS 

REGIÕES DA COLÔMBIA TEM A OFERECER

© Wildlife Pacific, 2018

PELECANUS 2019

COLÔMBIA MAGIA SELVAGEM

Temporada de baleias todos os anos de 15 de 
julho a 30 de outubro 

IT INERÁRIO
Bahía Solano
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Chegando no aeroporto internacional de Medellín, um motorista
privativo os levará ao hotel Patio del Mundo (a aproximadamente
45 minutos de distância), onde receberão todos os documentos
necessários para a viagem.

À tarde um guia os buscará no hotel para um tour pela cidade de
Medellín. Nesta bela e organizada cidade poderão observar o
contraste entre o estilo antigo e o moderno das casas e igrejas.
Desfrutarão da história, dos parques, da arte de rua e dos museus
que a cidade oferece. No final do passeio serão levados de volta ao
hotel para se decidirem entre sua grande oferta gastronômica.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM MEDELLÍN

DIA 1  CHEGADA - MEDELLÍN

Refeições incluídas: nenhuma
Serviços incluídos: transporte privativo para o 
traslado e tour, guia privativo para o tour
Hotel: Patio del Mundo
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Plaza Botero
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D I A  2  – ME D E L L Í N

A R T E  D E  R U A  E  M Ú S I C A

Pela manhã visitarão um dos bairros que mais sofreu com a forte violência que atingiu o
país há três décadas, localizado a 40 minutos do hotel. A Comuna 13 conseguiu recuperar a
segurança e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Além de conhecer a história
da comuna que há alguns anos foi considerada como o bairro mais perigoso da cidade, onde
o narcotráfico tinha grande influência, poderão desfrutar de uma espetacular vista de
Medellín.

Depois do almoço, serão levados a uma academia de dança colombiana. Durante 2 horas
dançarão e conhecerão ritmos colombianos como: salsa, porro, bachata ou cumbia.
Aprenderão os passos básicos com um professor particular em uma divertida aula. Ao
finalizar a atividade, retornarão ao hotel.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço
Serviços incluídos: guia e motorista privativos o dia 
inteiro, atividades do pacote
Hotel: Patio del Mundo

Arriba izquierda y abajo:
© Pelecanus, 2017
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Graffiti Comuna 13

Graffiti Comuna 13
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De manhã, um motorista e um guia privativos os buscarão para iniciar sua viagem a
Fredonia, um pequeno povoado a duas horas de Medellín. O dia será dedicado à exploração
do produto mais famoso da Colômbia: o café. Em uma fazenda cafeeira tradicional poderão
conhecer os diferentes processos exigidos para a preparação de uma xícara de café. O tour
consiste em plantar uma muda de café conhecendo as diferentes fases de seu crescimento
e cuidado, coletar os grãos de café e conhecer o posterior processo de fermentação,
torrefação, moagem e embalagem. Aprenderão pela mão de peritos a identificar uma boa
xícara de café.

No almoço comerão um prato típico da fazenda, desfrutando da maravilhosa paisagem
montanhosa. Ao finalizar a atividade serão levados de volta ao hotel.

P O R  D E T R Á S  D E  U M A  X Í C A R A  D E  C A F É

DIA  3  – MEDELL ÍN

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço
Serviços incluídos: guia e transporte privativos o dia 
inteiro, atividades do pacote
Hotel: Patio del Mundo

Plantação de café
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Serão levados do hotel ao aeroporto de Medellín para tomar o voo
até Bahía Solano, no Chocó. Chegando no aeroporto, um motorista
os transportará de tuc tuc ao hotel Balboa. No total, o traslado de
um hotel a outro leva ao redor de duas horas. Almoço no hotel.

O resto do dia ficará à sua disposição para que se aclimatem e
explorem um pouco da Bahía Solano.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM BAHIA SOLANO

DIA 4  CHEGADA– BAHÍA SOLANO

Refeições incluídas: café da amanha no hotel, 
almoço
Serviços incluídos: transporte privativo para 
ambos os traslados, passagens de avião
Hotel: Hotel Balboa
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Bahia Solano
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De manhã serão levados de tuc tuc ao cais, onde acompanhados por guias biólogos tomarão
um barco em busca de baleias. Observarão estes majestosos animais em seu ambiente
natural, algumas vezes com seus filhotes. Ademais, terão a mágica oportunidade de escutar os
cantos das baleias ao vivo, graças ao hidrofone a bordo.

Ao término da atividade se deslocarão à praia Mecana, a 20 minutos de barco, onde
almoçarão. Depois terão tempo livre para aproveitar a bela praia, um rio apto para banhistas e
a diversidade da fauna e flora, incluindo várias espécies de aves, nutrias de rio, caranguejos,
peixes e bosques de manguezais. Ao redor das 16h00, retornarão ao hotel.

V I D A  S E L V A G E M

DIA  5  – BAHÍA  SOLANO

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço, lanche
Serviços incluídos: transporte privativo hotel–porto–hotel, guias 
biólogos, visita à praia Mecana, tour pelo bosque de manguezais
Hotel: Hotel Balboa
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Baleia, Bahía Solano
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D I A  6  – B A H Í A  S O L A N O

C A S C A T A  E L  T I G R E

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, 
almoço
Serviços incluídos: guia local, transporte, 
atividades do pacote
Hotel: Balboa

© Pelecanus, 2018.

De manhã cedinho um guia privativo os levará do hotel à cascata El Tigre. Primeiramente
farão uma viagem de barco ao norte do Chocó, com uma parada na praia El Almejal. À
distância poderão observar os sopros e sons das baleias em seu caminho à praia.

Ali chegando, iniciarão uma caminhada de aproximadamente 40 minutos até chegar a uma
praia com três cascatas, percorrendo a selva até chegar ao mar (só é seguro entrar nesta
zona com maré baixa). Caminharão um pouco mais na selva até alcançar um dos rios que
forma covas, piscinas naturais e as cascatas El Tigre e Chadó. Um impressionante cenário
natural com o melhor de Chocó.

Depois de almoçar perto das cascatas, serão transportados de volta ao hotel.

Bahía Solano

Bahía Solano

Bahía Solano
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Último dia de sua visita. Um tuc tuc os levará ao aeroporto para
que tomem seu voo a Medellín. Ao chegar, um motorista privativo
os trasladará ao aeroporto internacional José María Córdoba para
que tomem seu voo de volta à casa. Esperamos que sua viagem
tenha sido maravilhosa e que estejam satisfeitos com os
diferentes serviços prestados. Não se esqueçam de que qualquer
sugestão ou queixa é bem-vinda.

DIA 7  – SAÍDA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: transporte privativo para ambos 
os traslados, passagem de avião para Medellín
Hotel: n / a

© Kjell A. Dokka. Flickr. 2017. 9/10



CONTATE-NOS
WWW.PELECANUS.COM.CO

E-mail para contato

info@pelecanus.com.co

Dados de contato para emergências

Frank Spitzer

frank@pelecanus.com.co

(+57) 3212146210

Dados de contato para emergências

Sebastián Castro

sebastian@pelecanus.com.co

(+57) 3002465922
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