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2  DESTINOS – 6 DIAS, 5 NOITES

CONHEÇA A MAGIA QUE ESTAS DUAS 

CIDADES TÊM A OFERECER
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PELECANUS 2019

A COLÔMBIA EM DUAS CIDADES

IT INERÁRIO
Plaza de los periodistas, Bogotá.
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Ao chegar no Aeroporto Internacional El Dorado, um guia
profissional os esperará na portão de chegadas internacionais para
acompanhá-los no traslado ao hotel. Um motorista privativo os
levará ao hotel Click Clack, um hotel de design pioneiro, versátil e
confortável na cidade de Bogotá (um trajeto de aproximadamente
45 minutos). Nesse momento lhes entregaremos todos os
documentos necessários para a viagem.

Será um prazer recomendar um bom restaurante para que comecem
a conhecer a excelente oferta gastronômica de Bogotá.

PELECANUS 2019

A COLÔMBIA EM DUAS CIDADES

DIA 1  CHEGADA - BOGOTÁ

Refeições incluídas: não
Serviços incluídos: transporte e guia 
privativos no traslado aeroporto-hotel
Hotel: Click Clack

Plaza de Bolívar, Bogotá.
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M O N S E R R A T E ,  P A L O Q U E M A O  E
L A  C A N D E L A R I A

Este dia começa com uma visita ao cerro de Monserrate em companhia de
um guia local e motorista privativos. Monserrate é uma imponente montanha
que vislumbra a cidade e que tem uma das melhores vistas da mesma. Em
seguida irão a um grande mercado tradicional colombiano, onde o guia local
lhes explicará sobre a cultura e a comida do país. Vocês conhecerão a grande
variedade de frutas, verduras, flores e comida típica colombiana.

Em seguida se dirigirão ao centro histórico para almoçar em um restaurante
típico e terão a oportunidade de experimentar alguma das delicias da cozinha
colombiana. À tarde conhecerão a história da cidade e visitarão o Museu
Botero e o Museu del Oro. Finalizada a atividade, serão transportados de
volta ao hotel em companhia do guia e com motorista privativo.

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, frutas 
no mercado e almoço
Serviços incluídos: transporte e guia privativos o dia 
todo, ingressos para os museus e Monserrate
Hotel: Click Clack

DIA  2  - BOGOTÁ
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Cerro de Monserrate, Bogotá.

Plaza de mercado Paloquemao, Bogotá. Mural, La Candelaria, Bogotá. Museo Botero, Bogotá.



De manhã, o guia e o transporte privativo os levarão do hotel ao
aeroporto em Bogotá para que peguem seu voo a Cartagena. Nesta
cidade, o guia e o transporte privativo os levarão ao hotel Bastion
Luxury. No total serão aproximadamente 3,5 horas de um hotel a
outro. Depois do check-in, irão almoçar e fazer um walking tour
dentro da Cidade Amuralhada, em companhia do guia privativo.
Assim poderão receber recomendações sobre os melhores lugares
para visitar durante seu tempo livre.

PELECANUS 2019

CIDADE AMURALHADA

DIA 3  CHEGADA - CARTAGENA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel, 
almoço
Serviços incluídos: guias e transportes para os 
dois traslados do dia, passagens aéreas do 
pacote
Hotel: Bastion Luxury Hotel© Pelecanus, 2017

Muralha, Cartagena de Indias.
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A Cidade de Cartagena tem muita história a ser conhecida e lugares fascinantes para
visitar. Pela manhã, o guia e o motorista privativos os levarão ao Castelo de San Felipe
de Barajas, uma fortaleza que resistiu a ataques de exércitos imperiais e piratas. Em
seguida percorrerão o centro histórico e os museus que ali se encontram a apenas 15
minutos do hotel, que como livros guardam os quase 500 anos de história desta
cidade, catalogada como Patrimônio Mundial pela UNESCO no ano de 1984. Ao meio-
dia serão levados a um bom restaurante, onde terão a opção de almoçar um prato
típico da região. Finalizadas as atividades do dia, o guia e o motorista os deixarão
novamente no hotel.

C A R T A G E N A  D E  I N D I A S

DIA  4  – CARTAGENA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel e almoço
Serviços incluídos: guia e transporte privativos para as 
atividades, ingressos para as atrações da jornada
Hotel: Bastion Luxury Hotel
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Cartagena de Indias.
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No terceiro dia em Cartagena das Indias, visitarão as Islas del Rosario. O transporte e
o guia privativos os levarão do hotel ao porto, onde de barco seguirão até as ilhas para
desfrutar do sol e do mar Caribe. As belas praias e águas cristalinas os esperam para
que tenham um dia de descanso e possam se bronzear diante do mar, apreciando seu
som e brisa fresca. Ao meio-dia almoçarão um prato típico de sua escolha para que,
após descansar parte da tarde na praia, voltem à cidade para apreciar o pôr-do-sol no
porto.

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

D I A  5  – C A R T A G E N A

Refeições incluídas: café da manhã no 
hotel e almoço nas Islas del Rosario
Serviços incluídos: guia e transporte 
durante as atividades do dia
Hotel: Bastion Luxury Hotel
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Islas del Rosario



Último dia de sua visita. O guia e motorista encarregado os levarão ao aeroporto para pegar seu voo de volta à casa. Esperamos que tudo tenha
sido perfeito e que estejam satisfeitos com os diferentes serviços prestados. Não se esqueçam que podem nos enviar qualquer sugestão ou
queixa através dos canais disponibilizados para esse fim.

DIA 6  - SAÍDA

Refeições incluídas: café da manhã no hotel
Serviços incluídos: Guia e transporte privativos 
para o traslado ao aeroporto
Hotel: n/a
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Pôr do sol, Providencia.
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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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