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6 DESTINOS – 21 DÍAS, 20 NOITES

CONHEÇA A MAGIA QUE CADA UMA DAS 

REGIÕES DA COLÔMBIA TEM A OFERECER

PELECANUS 2019

A BELEZA DA MONTANHA

IT INERÁRIO

© Pelecanus, 2017

Bogotá
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Ao chegar no Aeroporto Internacional El Dorado, um guia profesional os
estará esperando no portão de chegadas internacionais. Um motorista
privativo os levará ao hotel The Orchids. Este hotel boutique, instalado
em uma casa do século XIX que foi restaurada e adaptada, está
localizado no centro histórico de La Candelaria, a apenas alguns passos
das mais importantes atrações turísticas, como o Museu Botero e La
Plaza de Bolívar. O resto do dia será livre para que comecem a explorar
a área e a excelente oferta gastronômica de Bogotá. Será um prazer
sugerir opcões de entretenimento.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM BOGOTÁ

DIA 1  CHEGADA - BOGOTÁ

Refeições incluídas: Não
Serviços incluídos: Transporte e guia
privativos no traslado aeroporto-hotel
Hotel: The Orchids Hotel

© Pelecanus, 2017

Bogotá
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P A S S E I O  D E  B I C I C L E T A  
T O U R  D E  G R A F I T E

Pela manhã serão levados do hotel e terão bicicletas à disposição.
Acompanhados de um guia local, percorrerão de bicicleta distintos lugares de
Bogotá, conhecendo parques, praças, e inclusive o cemitério mais antigo da
cidade. O tour acaba no histórico bairro “La Candelaria”, onde almoçarão.

Depois do almoço terá início um tour pelo centro de Bogotá, enfocado na arte
de rua. Nos últimos anos, Bogotá se tornou um lugar muito importante em nível
mundial para este tipo de arte. Finalmente, o guia os acompanhará até o hotel.

Refeições incluídas: Café da manhã no 
hotel e almoço
Serviços incluídos: Guia privativo 
durante todo o dia e aluguel de 
bicicletas na parte da manhã
Hotel: The Orchids Hotel

DIA  2  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017

La Candelaria
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Após o café da manhã, farão um traslado de aproximadamente duas horas até o
povoado de Suesca. Ali estando, receberão o equipamento de alpinismo, conhecerão o
guia de turismo-aventura e caminharão até o grande muro, onde haverá uma palestra
preparatória antes do início da atividade. Pela manhã escalarão esta grande parede,
deleitando-se com a linda paisagem e o ar puro dos campos colombianos. Depois de
almoçar na cidade, caminharão sobre o muro para conhecer sua extensão e
contemplar a beleza das montanhas da região. Traslado de volta ao hotel.

S U E S C 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 o dia todo, 
aluguel de equipamento de alpinismo
Hotel: The Orchids Hotel

© Jassef Briceño, Flickr. 2009

Suesca
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S I E C H A

Serão buscados no hotel pelo guia e motorista privativos. Na parte da manhã
o destino será o Parque Nacional Natural Chingaza, um percurso de
aproximadamente três horas que nos permitirá conhecer um dos
ecossistemas mais importantes do país: os páramos. Ainda que representem
apenas 1,7% do território colombiano, estes ecossistemas proveem mais de
80% da água potável da Colômbia. Será uma oportunidade de conhecer a
flora e a fauna destes ambientes de alta montanha e de lendas e histórias
que as lagoas de Siecha resguardaram por tanto tempo. Finalizada a
atividade, se dirigirão a um restaurante para o almoço e finalmente
regressarão ao hotel para ter o resto da tarde livre. Será um prazer sugerir
várias opções para a tarde.

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e 
almoço
Serviços incluídos: Transporte e guia privativos 
durante a atividade e o ingresso para o parque
Hotel: The Orchids Hotel

DIA  4  - BOGOTÁ

© Pelecanus, 2017

Parque Natural Chingaza
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Traslado com motorista e guia privativos ao Aeroporto El Dorado
para tomar o voo até Pitalito, onde serão recepcionados por um guia
e motorista privativos que os levarão ao Hotel Akawanka Lodge. O
hotel está localizado no alto da montanha, permitindo que se deleite
com a tranquilidade e belezas naturais.

O traslado de um hotel a outro dura cerca de quatro horas. O resto
do dia é livre e poderão usar as instalações do hotel.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM SAN AGUSTÍN

DIA 5  CHEGADA – SAN AGUSTIN

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Guias e motoristas privativos 
para os dois traslados, passagens aéreas do 
pacote
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

San Agustín
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Esse dia visitarão o Parque Arqueológico San Agustín, um lugar que sobrevive há
centenas de anos e que preservou vestígios de culturas que habitaram a área há muito
tempo. Explorarão e aprenderão sobre a pré-história do lugar em diferentes sítios
arqueológicos. Esta atividade termina ao meio-dia. Em seguida almoçarão em um
restaurante típico da região. À tarde farão uma cavalgada a outros sítios arqueológicos
que, ademais, têm uma linda vista.

Ao finalizar, o guia os levará de volta ao hotel.

P A R Q U E S  A R Q U E O L O G I C O S

DIA  6  – SAN AGUSTIN

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: Transporte e guia privativos, ingressos 
para os parques, aluguel de cavalos e seguro para a 
atividade
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

San Agustín
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Após o café da manhã, seu guia os levará para visitar San José de Isnos, outro parque
arqueológico da região. Visitarão o “Alto de las Piedras” e o “Alto de los Ídolos”, que
possuem as maiores estátuas de pedra dos parques. Em seguida visitarão o “Salto de
Bordones”, uma alta e linda cascata de água pura. No final da atividade serão
transportados ao hotel.

S A N  J O S E  D E  I S N O S

D I A  7  – S A N  A G U S T I N

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: Transporte e guia privativos, 
ingressos para as atrações
Hotel: Akawanka Lodge

© Pelecanus, 2017

Montanhas do Huila
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Pela manhã serão levados em traslado privado a Popayán, a
Cidade Branca. Ficarão hospedados no Hotel Dann Monastério
localizado no centro histórico da cidade, catalogado como o único
hotel que combina o encanto da época colonial com os mais
modernos serviços hoteleiros.

Será um traslado de aproximadamente quatro horas e meia até
Popayán. Haverá tempo para almoçar antes do início da atividade
seguinte.

Pela manhã farão um city tour em Popayán, que se estenderá até
meio-dia. Esta cidade foi fundada em 1.537. Também foi muito
importante em dado momento e mantém parte das edificações
construídas na época colonial, tornando a paisagem urbana muito
chamativa e especial. Concluída a atividade da manhã, terão o
resto do dia livre.

PELECANUS 2019

A CIDADE BRANCA

DIA 8  CHEGADA – POPAYAN

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Transporte privativo para o 
traslado e guia privativo até meio-dia
Hotel: Hotel Dann Monasterio

© Pelecanus, 2017

Popayan
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P U R A C É

Neste dia será explorado um lindo parque natural denominado Puracé, a uma
hora de caminho desde Popayán. Este Parque Nacional Natural é reconhecido
por permitir ao visitante avistar o gigante Condor dos Andes (sempre e
quando as condições permitirem). Além disso, poderão visitar as termas e
observar a rica flora e fauna do lugar. Voltarão a Popayán e no caminho para
o hotel almoçarão, tendo o resto da tarde livre.

Refeições incluídas: Café da manhã e almoço
Serviços incluídos: Transporte e guia privativos, 
ingresso para o parque
Hotel: Hotel Dann Monasterio

DIA  9  – POPAYAN

© George Kazantzopoulos, Flickr. 2012

Puracé
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Após o café da manhã serão conduzidos a San Juan de Pasto. Será
um viagem de mais de cinco horas, apreciando a linda paisagem
montanhosa da Colômbia. Durante o trajeto haverá parada para o
almoço. Chegando ao hotel, terão o resto do dia livre para se
aclimatar à altura. O Loft Hotel está localizado no setor
financeiro e comercial da cidade e é reconhecido como o melhor
hotel da cidade.

PELECANUS 2019

CHEGADA EM PASTO

DIA 10 CHEGADA– PASTO

Refeições incluídas: Café da manhã no 
hotel e almoço.
Serviços incluídos: Transporte e guia 
privativos durante o traslado
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

Pasto
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Serão levados do hotel pela manhã e iniciarão o city tour para conhecer os principais
lugares da cidade de Pasto e a história que eles preservam. Pasto abriga belíssimas
igrejas, vestígio da passagem dos espanhóis pela América e a herança que legaram ao
território e à cultura. No final serão levados ao hotel. Tarde livre.

S A N  J U A N  D E  P A S T O

D I A  1 1  – P A S T O

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Transporte e guia privativos até  
meio-dia
Hotel: Loft Hotel

© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Pasto
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D I A  1 2  – P A S T O

L A S  L A J A S

Serão levados do hotel a um dos mais lindos santuários da Colômbia: o “Santuario de
Nuestra Señora de Las Lajas”. Após um percurso de aproximadamente duas horas
chegarão a este destino, reconhecido por sua bela arquitetura e símbolo da
religiosidade no país. No caminho de volta ao hotel haverá uma parada para o almoço.
Tarde livre.

Refeições incluídas: Café da manhã no 
hotel e almoço
Serviços incluídos: Transporte e guia 
privativos durante meio dia
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

Las Lajas

Derecha:
© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
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Após o café da manhã, saída para início do percurso até a cidade de Túquerres, a
aproximadamente duas horas de distância. Chegando ao local de inicio da caminhada,
próximo à cidade, começarão a subida até o vulcão, chegando a uma altura máxima de
4.000 metros acima do nível do mar. Voltarão ao ponto de início para retornar à
cidade, almoçar e prosseguir a viagem até Pasto para descansar da jornada. O resto da
tarde será livre.

V U L C Ã O A Z U F R A L

DIA  13  – PASTO

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e 
almoço
Serviços incluídos: Guia e motorista privativos
Hotel: Loft Hotel

19
© Dirección Departamental
De Turismo de Nariño, 
2017

Volcao Azufral
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Neste dia visitaremos um dos maiores lagos da Colômbia: A lagoa La Cocha. Nesta
linda paragem se desfrutará de um percurso ao redor do lago, conhecendo-se as
diferentes espécies animais e vegetais deste imponente e importante ecossistema
natural. Após a atividade, almoçarão em um restaurante campestre e depois de um
passeio onde poderão apreciar a paisagem, voltarão para o hotel em Pasto. O resto do
dia será livre.

L A  C O C H A

DIA  14  – PASTO

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e 
almoço
Serviços incluídos: Guia e motorista privativos
Hotel: Loft Hotel

© Pelecanus, 2017

La Cocha
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Após o café da manhã serão levados pelo guia ao aeroporto
Antonio Nariño, que fica a uma hora de Pasto. Ali tomarão o voo
em direção à cidade de Cali, onde serão recepcionados por um
motorista e guia local que os conduzirão ao hotel para o check-in.
É um traslado que de hotel a hotel toma aproximadamente três
horas e meia. Depois serão acompanhados para almoçar, e em
seguida farão um percurso pelas atrações mais visitadas da
cidade. Regresso ao hotel.

PELECANUS 2019

A SUCURSAL DO CÉU

DIA 15  CHEGADA – CALI

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e 
almoço
Serviços incluídos: Guias e transporte privativos 
para os dois traslados, passagens aéreas do pacote 
e tour pela cidade de Cali
Hotel: Hotel Intercontinental Cali

© Pelecanus, 2018

Cali
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DIA  16  – CAL I

S A L S A

Chegou a hora de dançar. A atividade do dia será a participação em um curso básico de
salsa para aprender as bases desta conhecida dança. Receberão o apoio de vários
professores em três sessões durante o dia, com intervalo entre elas. Se ficarem
animados, já estarão preparados para ir a uma discoteca à noite e testar o aprendido
nos workshops.

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Atividade workshops de Salsa
Hotel: Hotel Intercontinental Cali

Clases de salsa

© Pelecanus, 2018
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Pela manhã serão conduzidos do hotel ao aeroporto para
prosseguir com o destino seguinte. Tomarão o voo para Rioacha,
com escala em Bogotá. No aeroporto de destino, um guia e um
motorista estarão esperando para levá-los ao hotel. O hotel
Taroa é atendido por pessoas nativas da região que levam ao
design do hotel suas coloridas vestimentas, calor e amabilidade.

O tempo total de traslado de hotel a hotel é de aproximadamente
seis horas e meia. Depois do almoço farão o check-in no hotel e
em seguida se deslocarão a uma comunidade indígena para
conhecer a cultura ancestral da região. Terão a oportunidade de
provar pratos típicos e adquirir artesanatos no final da atividade.
Retorno ao hotel à tarde.

PELECANUS 2019

A BELEZA DA MONTANHA

DIA 17  CHEGADA – LA GUAJIRA

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Guia, transporte privativo para 
os traslados e atividade programada e passagens 
aéreas do pacote
Hotel: Hotel Taroa

© Pelecanus, 2017

Riohacha
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Após o café da manhã e check-out no hotel, iniciarão um percurso em caminhonete
4x4 até o Cabo da Vela. No caminho pararão em Uribía, capital indígena da Colômbia
que fica a aproximadamente uma hora e vinte minutos de distância. Depois seguirão
para Manaure, a trinta minutos de Uribía, onde observarão as salinas marítimas e o
processo de exploração de sal. Finalmente, depois de aproximadamente duas horas,
chegarão ao destino e almoçarão. Ficarão hospedados na Ranchería Utta, um pequeno
alojamento justo ao lado do mar.

À tarde visitarão as praias dos Olhos de Agua, onde a água brota das pedras.
Finalmente irão ao farol para contemplar o pôr-do-sol. Regresso ao hotel.

C A B O  D E  L A  V E L A

DIA  18  – LA  GUAJ IRA

Refeições incluídas: Café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: Guia e transporte privativos
Hotel: Rancheria Utta

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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Após o café da manhã sairão para Punta Gallinas, o ponto mais setentrional da
América do Sul. Participarão de uma aventura pelo deserto, passando pelo parque
eólico, Bahía Honda e Bahía Hondita, até finalmente chegar ao destino. É uma viagem
de aproximadamente seis horas; dependendo das condições, o tempo pode ser menor.
Ficarão na Hospedaje Luzmila, um alojamento simples onde a maioria dos visitantes
dorme em redes.

Almoçarão no local e terão o resto da tarde livre.

P U N T A  G A L L I N A S

DIA  19  – LA  GUAJ IRA

Refeições incluídas: Café da manhã e almoço
Serviços incluídos: Guia e transporte 
privativos
Hotel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Punta Gallinas
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Pela manhã, acompanhados pelo guia irão até as Dunas de Taroa, um lugar onde se pode
deslizar pela areia até o mar. Depois visitarão o farol de Punta Gallinas e em seguida a
praia Punta Agujas, onde terão a oportunidade de nadar nas cálidas águas do mar Caribe.
No final da tarde poderão contemplar o pôr-do-sol, regressando depois ao local de
hospedagem.

D U N A S  D E  T A R O A

D I A  2 0  – L A  G U A J I R A

Refeições incluídas: Café da manhã e almoço
Serviços incluídos: Guia e transporte 
privativos
Hotel: Hospedaje Luzmila

© Pelecanus, 2017

Dunas de Taroa
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Este dia iniciaremos a viagem de volta. Primeiramente iremos de Punta Gallinas a
Riohacha, em uma viagem de aproximadamente 6 horas que pode variar dependendo
das condições. Depois pegaremos o avião até Bogotá para finalmente tomar o voo de
volta à casa.
Esperamos que tudo tenha sido perfeito e que estejam satisfeitos com os diferentes
serviços prestados. Não se esqueçam de que qualquer sugestão ou reclamação pode
ser enviada através dos canais disponibilizados para esse fim.

DIA 21 - SAÍDA

Refeições incluídas: café da manhã
Serviços incluídos: guia e transporte até 
o aeroporto em Rioacha
Hotel: n/a

© Pelecanus, 2017

Cabo de la Vela
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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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