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IT INERÁRIO

NATURALEZA E FAUNA SILVESTRE NA COLOMBIA

© Aventour Eco Tours Casanare, 2018

PELECANUS 2019Rio em llanos

GRANDES MONTANHAS E LLANOS ORIENTAIS
13  DIAS, 12 NOITES

CONHEÇA A MAGIA QUE CADA UMA DAS 

REGIÕES DA COLÔMBIA TEM A OFERECER
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D I A  1  C H E G A D A– B O G O T Á

A capital da Colômbia tem mais de 9 milhões de habitantes e se encontra a 2.600 metros acima do nível do mar. A
grande variedade de museus e oferta cultural é impressionante. Apesar de ser Bogotá uma cidade enorme, vários
tesouros naturais de fácil acesso se encontram escondidos em seus arredores.

Em sua viagem escaparão da metrópole e ingressarão em surpreendentes paisagens naturais. Também terão a
oportunidade de escutar as vozes de antepassados muiscas no vento sussurrante.

Chegando ao aeroporto internacional El Dorado, um guia e um motorista privativos os levarão ao hotel.

40 minutos depois estarão no hotel BOG, localizado em La Cabrera, um dos bairros mais seguros e exclusivos do
norte de Bogotá, precisamente no setor financeiro, comercial e gastronômico. Nesse momento seu guia lhes
entregará todos os documentos necessários.

CHEGADA EM BOGOTÁ

Refeições incluídas: não
Serviços incluídos: guia e transporte 
privativos para o traslado
Hotel: Hotel BOG

Praça de Bolívar, Bogotá.
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D I A  2  – B O G O T Á

Conhecida como “a lagoa do cacique de Guatavita”, esta ancestral lagoa foi testemunha de
vários eventos de vital importância na história da savana bogotana. Foi cenário da verdadeira
“lenda do El Dorado”, uma história que levou centenas de conquistadores às terras
americanas em busca de riqueza e ouro. Em seu primeiro tour, um guia privativo irá buscá-los
e posteriormente serão transportados até a lagoa. É uma viagem que dura aproximadamente
duas horas de carro. Ali chegando, farão uma caminhada de uma hora até a parte mais alta
da montanha, de onde poderão apreciar a bela paisagem e a imponente lagoa a 3.000 metros
acima do nível do mar.

Depois do tour, visitarão o povoado de Guatavita para almoçar. Após um curto percurso no
encantador povoado, desfrutando da vista da represa de Tominé, regressarão ao hotel em
Bogotá.

O S  G U A T A V I T A S

© Sol Robayo, Flickr. 2008

Refeições incluídas: café da manhã no hotel e 
almoço
Serviços incluídos: transporte privativo e guia 
para a atividade, ingresso para o parque
Hotel: Hotel BOG

Lagoa Guatavita, Cundinamarca.
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DIA  3  - BOGOTÁ

Seu guia e motorista privativos irão buscá-los no hotel. O destino no
período da manhã será o Parque Nacional Natural Chingaza, a
aproximadamente três horas de distância. Visitarão um páramo, um dos
ecossistemas mais importantes do país. Apesar de representar apenas
1,7% do território colombiano, este ecossistema fornece mais de 80% da
água potável da Colômbia. Será uma oportunidade de conhecer a fauna e
flora do ecossistema de alta montanha e as lendas e histórias que as lagoas
de Siecha resguardaram durante muito tempo. Finalizada a atividade,
almoçarão e finalmente retornarão ao hotel.

S I E C H A

Refeições incluídas: café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: transporte e guia privativos para a 
atividade e ingresso para o parque
Hotel: Hotel BOG

Lagoas de Siecha, Cundinamarca.
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Los Llanos são uma região de grande biodiversidade. Esta vasta planície tropical
se encontra entre o território colombiano e o venezuelano.

A maior parte dos Llanos é uma savana sem árvores, repleta de ervas e pastos
pantanosos na área baixa e pastos de caule longo nas áreas secas. A região tem
uma área aproximada de 570.000 quilômetros quadrados e se limita ao norte e
oeste com a Cordilheira dos Andes, ao sul com o rios Guaviare e Amazonas e a
leste com o rio baixo Orinoco e as montanhas da Guiana.

Esta região representa ¼ de todo o território colombiano, mas é pouco povoada.
A maioria dos llaneros, também conhecidos como vaqueiros colombianos, vivem
em vastas fazendas com intensa criação de gado, coexistindo com uma grande
variedade de vida selvagem.

Los Llanos ainda não foram descobertos pelo turismo tradicional e continuam
sendo um destino a ser descoberto.

© Aventour Eco Tours Casanare, 2018

L l a n o s  o r i e n t a l e s

CASANARE – LOS  LLANOS 
Os llanos

6/17



.

7/17

PELECANUS 2019

© Aventour Eco Tours Casanare, 2018

© Pelecanus, 2017

D I A  4  – C A S A N A R E

S A F Á R I  S E L V A G E M

Refeições  incluídas: café da manhã no hotel, 
almoço durante a atividade
Serviços incluídos: passagem de avião, guia y 
transporte para o traslado e para as atividades
Hotel: L’Aurora Hotel Boutique

Oso hormiguero

Chigüiros

Após o café da manhã serão levados do hotel ao aeroporto internacional El Dorado. Tomarão um
voo de aproximadamente uma hora até Yopal, a capital de Casanare, um dos quatro estados que
formam a região llanera.

Ali chegando serão recepcionados por um guia privativo que os levará ao hotel L’aurora, em
Yopal. Após uma breve parada no hotel para deixar a bagagem, seguirão viagem até uma
reserva natural. O traslado dura aproximadamente duas horas.

A atividade do dia será um safári. Vocês podem fazer o safári de canoa ou de caminhonete 4x4.
Parte da experiência consiste em percorrer as planícies observando uma grande variedade de
animais selvagens como chigüiros (capivaras), tartarugas, jacarés, aves exóticas como o aruco e
o martin pescador, entre outros. Vocês terão a oportunidade de apreciar um inesquecível
entardecer.

Mais tarde serão levados de volta ao hotel em Yopal. O traslado leva ao redor de duas horas.



.
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De manhã vocês serão buscados no hotel e levados à fazenda llanera La
Independencia. O traslado leva ao redor de quinze minutos.

Neste segundo dia explorarão vários ecossistemas, como o bosque, as savanas, o
palmeiral e o bosque inundado. O tour pode se feito a pé ou a cavalo.

O peru hediondo, o rabo-de-arame e os jacarés são apenas alguns dos animais que
vocês observarão durante a atividade. Também conhecerão alguns macacos e
tamanduás.

Desfrutarão de um típico almoço llanero.

Depois de descanso e um pouco de tempo livre, serão levados de volta ao hotel, em
Yopal.

D I A  5  – C A S A N A R E

T o u r  d e  e x p e d i ç ã o

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço na 
fazenda
Serviços incluídos: transporte privativo, guia para as 
atividades, aluguel de cavalo
Hotel: L’Aurora Hotel Boutique

Jacaré
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Logo cedinho, o guia privativo os levará à fazenda Las Cumbres. O deslocamento demora aproximadamente
20 minutos.

Depois de um café da manhã de boas-vindas na terraça, farão um curto tour pelos jardins da fazenda. Em
seguida farão uma caminhada ecológica nos contrafortes dos llanos, observando espécies nativas de plantas
e árvores. A fazenda conta com um bosque de 200 hectares, colinas e diferentes pontos com vista para a
paisagem llanera.

Mais tarde desfrutarão de um delicioso almoço típico. À tarde, poderão aproveitar a piscina da fazenda com
vista para o jardim. Há redes para relaxar e, inclusive, mais caminhadas ecológicas.

Serão depois trasladados ao hotel.

D I A  6  – C A S A N A R E

Refeições incluídas: café da manhã no hotel e almoço 
durante a atividade
Serviços: transporte e guia privativos para as atividades
Hotel: L’Aurora Hotel Boutique

Flycatcher
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A Guajira está localizada no norte da Colômbia, no ponto mais setentrional do
continente sul-americano. A maior parte do território da península está coberta por
desertos e paisagens memoráveis incrustadas na água do imponente mar Caribe
compartilhado com o território venezuelano.

O estado é habitado por uma das comunidades indígenas mais importantes do país: a
etnia Wayúu, que transita pelo território não importando as fronteiras nacionais. Ali,
entre músicas, tradições e crenças ancestrais, este fascinante estado ostenta suas
riquezas. Possui uma gama de temperaturas entre 22°C e 40°C e uma grande variedade
de ecossistemas terrestres, desde o deserto de La Guajira até a selva úmida de
montanha.

ALTA  GUAJ IRA

Dunas de Taroa

O ponto mais setentrional da América do Sul
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CHEGADA A RIOHACHA

DIA  7  – LA  GUAJ IRA

Após o café da manhã, o guia e o motorista os levarão do hotel ao aeroporto
de Yopal, onde tomarão o voo até Bogotá e em Bogotá voarão até Rioacha,
na Guajira.

Chegando ao aeroporto Almirante Padilla, em Riohacha, um guia e um
motorista estarão à espera para levá-los ao hotel.

O Hotel Taroa conta com pessoal Wayúu nativo, cujos coloridos trajes,
amabilidade e calor demonstram o encanto de La Guajira.

Depois do almoço visitarão uma comunidade indígena para aprender sobre a
cultura ancestral da região. Terão a oportunidade de experimentar pratos
típicos e adquirir artesanatos ao final da atividade. Regresso ao hotel à
tarde.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço, 
degustação de pratos típicos durante a atividade
Serviços incluídos: voos, transporte e guia privativos para o 
traslado aeroporto-hotel e a atividade do dia
Hotel: Hotel Taroa

Comunidad Wayúu

PELECANUS 2019
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Às 8 horas da manhã um motorista os buscará no hotel para acompanhá-los à comunidade e ao santuário
em Camarones. Este santuário é considerado uma das mais ricas áreas protegidas graças à sua diversidade
de aves aquáticas e migratórias. Neste território, declarado Patrimônio Cultural e Natural da Colômbia no
ano de 1992, centenas de aves, como o elegante flamingo de plumagem rosa vivo que é uma das principais
atrações do local, submergem o bico nas águas do rio Camarones em busca de alimento.

A viagem a Camarones leva ao redor de 20 minutos. Depois do tour panorâmico pela cidade, chegarão ao
santuário onde um guia nativo os estará esperando. Irão de canoa e acompanhados pelo guia para observar
os flamingos. O trajeto de canoa dura aproximadamente 2 horas. Depois visitarão a comunidade indígena
em Camarones para entrar em contato com a cultura Wayúu.

Um dos indígenas lhes explicará seus hábitos, mitos e lendas. Também oferecerão seu prato típico,
denominado Friche.

Depois de explorar a praia de Camarones, serão trasladados de volta a Riohacha, onde poderão aproveitar o
resto da tarde. Será um prazer recomendar alguns restaurantes e bares na cidade.

DIA  8  – LA  GUAJ IRA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, 
pratos típicos durante a atividade
Serviços incluídos: transporte e guia privativos 
para a atividade do dia
Hotel: Hotel Taroa

Camarones
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DÍA  9  – LA  GUAJ IRA

Depois de tomar o café da manhã e fazer o check-out no hotel, iniciarão o trajeto a
Cabo de la Vela em caminhonete 4x4. Durante o percurso farão uma parada em
Uribia, a capital indígena da Colômbia, a aproximadamente uma hora e meia de
distância. Finalmente, depois de mais algumas horas, chegarão ao Cabo de la Vela e
ali almoçarão. A hospedagem será na Ranchería Utta, um pequeno alojamento
localizado de frente ao mar Caribe.

Cabo de la Vela é uma bela península onde há uma baía verde e azul de águas
tranquilas e uma grande praia de areia branca. Graças aos seus constantes e fortes
ventos, o lugar é adequado para a prática de kitesurf.

À tarde visitarão às praias do Olho D’água, onde a água brota das rochas.

Finalmente, irão ao farol para contemplar um belo pôr-do-sol. Jantar incluído no
alojamento.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço 
e jantar em Cabo de la Vela
Serviços incluídos: transporte e guia privativos para 
o traslado e a atividade do dia
Hotel: Ranchería Utta

Cabo de la Vela
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De manhã partirão para Punta Gallinas. Será uma aventura no deserto, passando pelo parque
eólico, Bahía Honda e Bahía Hondita. É uma viagem com duração aproximada de seis horas;
dependendo das condições, pode ser menor.

Em seguida terão um almoço de boas-vindas no alojamento, a Hospedaje Luzmila.

Em Punta Gallinas poderão se deleitar com uma paisagem natural formada por dunas, mesetas e
escarpas rochosas que contornam a Bahía Hondita. Punta Gallinas também conserva as tradições
ancestrais da etnia Wayúu, considerada como uma das culturas melhor conservadas da América
do Sul.

Acompanhados pelo guia, visitarão as famosas Dunas de Taroa, um lugar onde se pode deslizar
através da areia da praia até o mar. Do alto do monte de areia amarela os visitantes podem
contemplar como o deserto vermelho se funde com o límpido azul do Mar Caribe e como o céu
azul cria uma tela que se funde com o horizonte.

Depois retornarão ao hotel e terminarão o dia com um jantar.

DÍA  10  – LA  GUAJ IRA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço e 
jantar.
Serviços incluídos: transporte e guia privativos para o 
traslado e  atividade do dia
Hotel: Hospedaje Luzmila

Dunas de Taroa
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Antes de retornar a Riohacha, visitarão as praias de Punta Agujas. Terão tempo para
relaxar e desfrutar da água e do vento do Mar Caribe.

Depois, um barco os levará de Bahía Hondita ate as praias de Boquita, onde estará
aguardando o motorista que os levará a Rioacha, onde almoçarão.

O trajeto dura aproximadamente 5 horas. Em Riohacha vocês ficarão uma última noite no
Hotel Taroa. O resto da tarde é livre, com tempo para descansar da longa viagem.

DÍA  11  – LA  GUAJ IRA

Refeições incluídas: café da manhã no alojamento e 
almoço
Serviços incluídos: transporte e guia privativos para 
o traslado e atividades do dia
Hotel: Hotel Taroa

Punta Gallinas
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DIA  12  – SAL IDA
Último dia de sua visita. O guia e o motorista os levarão ao aeroporto para que tomem o voo a Bogotá e depois o de volta à casa. Esperamos
que tudo tenha sido perfeito e que estejam satisfeitos com os diferentes serviços proporcionados. Não se esqueçam de que qualquer sugestão
ou queixa pode ser a nós enviada através dos canais disponibilizados para esse fim.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guia e transporte privativos 
para o traslado ao aeroporto
Hotel: n / a

Riohacha
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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

17/17

http://pelecanus.com.co/

