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4 DESTINOS – 12 DÍAS, 11 NOITES

CONHEÇA A MAGIA QUE CADA UMA DAS 

REGIÕES DA COLÔMBIA TEM A OFERECER

© Pelecanus, 2017

PELECANUS 2019

COLÔMBIA A SER DESCOBERTA

IT INERÁRIO

Huila
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Chegando no aeroporto Internacional El Dorado, um guia
professional e um motorista privativo os estarão esperando no
portão de chegadas internacionais para acompanhá-los no
traslado ao hotel Four Seasons Casa Medina, um dos hotéis mais
refinados da cidade situado na zona G, zona em que se concentra
uma ampla oferta gastronómica em Bogotá, em um trajeto de
aproximadamente 45 minutos. Nesse momento receberão todos os
documentos necessários para a viagem.

O resto do dia é livre. Será um prazer recomendar restaurantes e
bares da zona.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM BOGOTÁ

DIA 1  CHEGADA - BOGOTÁ

Refeições incluídas: não
Serviços incluídos: transporte e guia 
privativos no traslado aeroporto-hotel
Hotel: Four Seasons Casa Medina

Bogotá
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L A  C A N D E L A R I A

Seu guia os buscará no hotel para começar o dia com um tour às principais
atrações de Bogotá, começando no bairro histórico, o lindo bairro La
Candelaria. Na mesma zona visitarão o Museo del Oro. O museu, fundado pelo
Banco da República, foi renovado em 2008 e é hoje o maior e mais
importante museu de objetos pré-colombianos da Colômbia, com milhares de
peças únicas elaboradas em ouro.

Além da grande quantidade de tesouros arqueológicos de argila, pedra,
madeira e têxteis, podem ser vistas mais de 35.000 peças de ouro. Entre os
objetos mais representativos e importantes está a Balsa Muisca da Lenda do
El Dorado.

Visitarão igrejas construídas durante a época colonial pelos espanhóis,
seguirão para a Praça de Bolívar, a principal praça da cidade com seus
majestosos prédios, e terminarão o tour visitando o Museu Botero, famoso
por suas esculturas e pinturas de grande volume feitas pelo artista
colombiano. Finalizada a atividade, voltarão ao hotel na companhia do seu
guia. Se precisarem de recomendações, estamos ao seu dispor.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: transporte e guia privativos durante 
meio dia, ingressos para o museus
Hotel: Four Seasons Casa Medina

DIA  2  - BOGOTÁ
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Praça de Bolívar

Mural Bogotá La Candelaria La Candelaria
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No povoado de Zipaquirá está localizada a primeira maravilha da Colômbia: uma catedral
totalmente feita de sal no interior de uma mina ativa.

Esta catedral subterrânea é um dos maiores templos religiosos do mundo: tem três naves de
120 metros de extensão e uma área superior a 8.500 metros quadrados.

Todos os elementos do templo foram cinzelados em pedra de sal: inúmeras cruzes, estátuas
e genuflexórios. Também poderão encontrar anjos feitos de arenito. A catedral tem ainda
pequenas capelas e estações da via-crúcis interconectadas por túneis.

Este tour leva cerca de meio dia e serão acompanhados por um guia privativo. O traslado de
Bogotá a Zipaquirá leva cerca de 90 minutos de carro. Depois de almoçar no povoado
voltarão ao hotel, tendo o resto da tarde livre. Será um prazer dar as recomendações que
requeiram.

P R I M E I R A  M A R A V I L H A  D A  C O L Ô M B I A

D I A  3  – B O G O T Á

Refeições incluídas: café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: transporte e guia privativos durante meio 
dia, ingresso para a Catedral
Hotel: Four Seasons Casa Medina
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Catedral de Sal, Zipaquira
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Traslado privativo com motorista e guia ao Aeroporto El Dorado
para tomarem o voo com destino a Armenia, que tem uma duração
de aproximadamente uma hora. De lá serão levados por um guia e
motorista privativos ao hotel Estrella del Monte, situado a 15
minutos de Armenia, a capital do Quindío. O hotel e seus arredores
são um convite para se deleitarem com a tranquilidade e paisagem
natural inundada de lindos cafezais. O traslado de um hotel a outro
é de aproximadamente 5 horas. O resto do dia é de atividade livre
para aproveitar o hotel, a piscina e fazer uma caminhada na linda
paisagem do Eixo Cafeeiro.

PELECANUS 2019

CHEGADA NO EIXO CAFEEIRO

DIA 4  CHEGADA - QUINDÍO

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guias e motoristas privativos 
para os dois traslados,  passagens aéreas do 
pacote
Hotel: Estrella do Monte
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Quindío
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Terá início com a visita ao povoado de Salento, seguido do Valle do Cocora,
reconhecido por conservar em sua paisagem a árvore nacional da Colômbia: A
Palma de Cera. O trajeto do hotel ao Valle tem uma duração de aproximadamente
50 minutos. Depois de desfrutar de uma caminhada pelo vale, serão conduzidos
ao lindo povoado de Filandia, a 40 minutos dali. Depois do almoço em um
restaurante típico da região, percorrerão uma fazenda cafeeira para conhecer o
processo do café. Finalizada esta atividade, o guia e o motorista os levarão de
volta ao hotel.

A G O R A ,  U M  P O U C O  D E  S A B O R  D E  C A F É …

DIA  5  – QUINDÍO

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, almoço
Serviços incluídos: guia e motorista privativos o dia todo, 
atividades do pacote
Hotel: Estrella do Monte
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Filandia
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Após o café da manhã, serão trasladados ao aeroporto de Armênia para tomar o
voo a Medellín. Neste destino serão recepcionados pelo guia e um motorista
privativo os levará ao hotel Patio del Mundo. No total serão aproximadamente
cinco horas de um hotel a outro. O hotel está localizado no bairro El Poblado,
perto dos melhores bares, restaurantes, boutiques, museus e parques da
cidade.

O resto do dia está destinado à aclimatação e a uma primeira exploração de
Medellín e das instalações do hotel. Será um prazer recomendar atividades e
restaurantes na cidade.

PELECANUS 2019

CHEGADA A MEDELLÍN

DIA 6  CHEGADA - MEDELLÍN

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guias e motoristas privativos para 
os dois traslados do dia, passagens aéreas do pacote
Hotel: Patio del Mundo
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Plaza Botero
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DIA 7  – MEDELLÍN
A  C I D A D E  D A  E T E R N A  P R I M A V E R A

A atividade deste dia será um city tour por Medellín. Do hotel serão levados às diferentes
atrações desta linda e organizada cidade, onde o contraste entre o antigo e o moderno se
vê em suas casas e igrejas. Apreciarão sua história, parques e arte de rua nas diferentes
esculturas, murais e museus que a cidade oferece. Finalizado o percurso, serão
transportados de volta ao hotel para que façam sua escolha entre a vasta oferta
gastronómica da área. Será um prazer recomendar opções de restaurantes.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guia e transporte privativos, 
ingressos para os museus no pacote do dia
Hotel: Patio del Mundo
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Medellín
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Neste dia visitaremos um dos bairros que mais sofreu com a violência que devastou o
país, situado a 40 minutos do hotel. É um bairro que recuperou a segurança e
melhorou a qualidade de vida de seus habitantes. Além de conhecer a história deste
bairro que há muitos anos, quando o narcotráfico tinha muita influência na cidade, foi
catalogado como um dos mais perigosos da cidade, dali contemplarão uma vista
espetacular de Medellín. Finalizado o percurso, será feito o traslado ao hotel.

C O M U N A  1 3

DIA  8  – MEDELL ÍN

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guia e motorista 
privativos durante meio dia
Hotel: Patio del Mundo
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Comuna 13
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De manhã, o guia e o transporte privativos os levarão ao aeroporto
de Medellín para que tomem o voo a Cartagena. Nesta cidade,
como já devem saber, serão recebidos pelo guia e transporte
privativos para levá-los ao hotel Sofitel Legend Santa Clara, um
hotel com uma combinação perfeita entre a arquitetura colonial e
o luxo francês, localizado perto dos principais pontos turísticos da
cidade. No total serão aproximadamente três horas de um hotel a
outro. O resto do dia é para descansar, aproveitar o hotel e
explorar o encanto das ruas da “cidade amuralhada”.

PELECANUS 2019

CHEGADA A CARTAGENA

DIA 9  CHEGADA - CARTAGENA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guias e transportes para os 
dois traslados do dia, passagens aéreas do pacote
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara
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Centro Históríco, Cartagena
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No segundo dia em Cartagena será feito um tour pela cidade que tomará meio dia.
Esta é uma cidade com muita história e lugares fascinantes para visitar, como o
Castelo de San Felipe de Barajas e o centro histórico, a somente 15 minutos do hotel.
Estes lugares guardam como livros os quase 500 anos de história desta cidade,
catalogada como patrimônio mundial pela UNESCO no ano de 1984. A visita às
principais atrações será feita na companhia de um guia profissional e de um motorista
privativo. Depois disto, o guia e o motorista os deixarão novamente no hotel. Será um
prazer recomendar restaurantes e atividades para o período da tarde.

C I D A D E  A M U R A L H A D A

DIA  10  – CARTAGENA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guía e transporte privativos durante meio
dia, ingressos para as atrações da atividade matinal
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara
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Castillo de San Felipe de Barajas, Cartagena
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No terceiro dia em Cartagena das Índias visitarão as Islas del Rosario. Seu transporte
e guia privativos os buscarão no hotel para levá-los ao porto. Dali sairão em um barco
privativo rumo às ilhas para desfrutar do sol e do mar Caribe. As lindas praias e águas
cristalinas estão à sua espera para que tenham um dia de descanso e possam se
bronzear em frente ao mar, deleitando-se com seu som e a brisa fresca.
Recomendamos que provem o peixe fresco dos restaurantes locais, para que então,
depois de descansar, voltem à cidade para desfrutar de uma tranquila tarde. Contarão
com a comodidade de dispor de guia e transporte para deixá-los no hotel ao término
da atividade programada.

I S L A S  D E L  R O S A R I O

D I A  1 1  – C A R T A G E N A

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: guia e transporte durante as 
atividades do dia, barco particular e tripulação 
Hotel: Sofitel Legend Santa Clara

Islas del Rosario, Cartagena
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Último dia de sua visita. O guia e motorista encarregado os levarão ao aeroporto para que tomem seu voo de volta à casa. Esperamos que tudo
tenha sido perfeito e que estejam satisfeitos com os diferentes serviços prestados. Não esqueçam de que qualquer sugestão ou queixa pode ser
enviada através dos canais disponibilizados para isso.

DIA 12 - SALIDA

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

© Dirección Departamental
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2017

Vulcão Cumbal, Nariño
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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
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