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Colômbia

1.º Dia | 05 Setembro 
Lisboa | Bogotá
Comparência no aeroporto de 

Lisboa 120 minutos antes da par-
tida. Formalidades de embarque e 
saída em voo regular da TAP, às 11h20, 
com destino a Bogotá. Chegada pelas 
15h15, assistência e transporte para o 
Hotel Estelar Windsor House 5*.

Check in, jantar e alojamento.
 
2.º Dia | 06 Setembro 
Bogotá
Pequeno-almoço. Saída para visita 

da cidade de Bogotá. Início no seu 
centro histórico para durante um 
passeio pedonal visitar a La Plaza de 
Bolivar e seus edifícios emblemáticos 
como o Capitólio Nacional, a La Casa 
de los Comuneros e Catedral Primada. 
Segue-se a visita do Museo del Oro, 
para admirar uma das mais importan-
tes coleções da metalurgia pré-hispâ-
nica no Mundo. Visita, ainda, do Museo 
Donación Botero, onde se encontra a 

coleção de arte doada pelo maestro 
Fernando Botero. Continuação para 
o Cerro de Monserrate, situado a 
2.600 metros acima do nível do mar 
e de onde se tem uma maravilhosa e 
abrangente vista da cidade. O acesso 
é efetuado por funicular e a descida 
por teleférico. 

Almoço. Saída para a povoação 
de Zipaquirá, a cerca de uma hora de 
distância de Bogotá, para visita da Ca-
tedral do Sal. Trata-se de uma catedral 
construída no interior das minas de sal 
e um santuário católico, um dos mais 
célebres do país. Regresso a Bogotá. 
Jantar e alojamento.

 
3.º Dia | 07 Setembro
Bogotá | Arménia
Pequeno-almoço. Transporte para 

o aeroporto e embarque em voo 
regular com destino à cidade de Ar-
ménia. Chegada, assistência e saída 
para visita da “Hacienda San Alberto”. 
A Colômbia tem 914 mil hectares de 

cafezais e produz, anualmente, uma 
média de 9,7 milhões de sacos de 
60 quilos de café. Mesmo transpor-
tando boa parte de seus grãos em 
veículos motorizados, a região ainda 
abriga boa quantidade de arrieros 
(tropeiros) que, sempre ao lado 
de suas mulas carregadas de café, 
continuam sendo uma das imagens 
mais tradicionais deste lado do país. 
Esta será uma visita guiada pelos 
cafezais, onde terão oportunidade 
de conhecer todo o processo do 
cultivo do café, das instalações onde 
se processa o café “San Alberto”. 
Almoço. Continuação para o Hotel 
Bosques del Saman 4*Sup. Jantar e 
alojamento.

4.º Dia | 8 Setembro 
Arménia
Pequeno-almoço. Saída para uma 

visita de dia inteiro a Salento e Vale 
de Cocora. Situado numa linda área 
da cordilheira central colombiana, 

Preço por pessoa
 Em quarto duplo | € 3.405          Em quarto individual | € 3.765



21

Regresso ao hotel. Jantar e aloja-
mento.

 
5.º Dia | 9 Setembro
Arménia | Santa Marta
Pequeno-almoço. Transporte para 

o aeroporto, para embarque em voo 
regular para Santa Marta. Chegada a 
esta cidade, localizada a norte do país, 
sobre o mar das Caraíbas, conhecida 
não só por ser uma das cidades mais 
antigas da América do Sul mas tam-
bém pelas suas maravilhas naturais 
como o Parque Nacional Natural 
Tayrona e a Sierra Nevada de Santa 
Marta, uma grande montanha junto 
ao mar que protege a cidade dos 
ventos alísios e que mantém o clima 
seco e fresco. Santa Marta é, ainda, 
detentora de um património arquite-
tónico inigualável. Transporte para o 
escolhido.  Almoço. Segue-se a visita 
da cidade, panorâmica e pedonal. Visi-
ta da Quinta de San Pedro Alejandrino, 
antiga fazenda colonial e local onde 

o vale é pontuado pelas majestosas 
“palmas de cera”, palmeiras que, com 
70 metros de altura, são a árvore 
símbolo da Colômbia. À chegada, são 
recebidos com um cocktail típico de 
Boas-Vindas, o “Canelazo“ (feito com 
rum, canela, limão, maracujá e “panela”, 
uma espécie de rapadura colom-
biana). Continuação para o bosque 
de névoa onde se poderá apreciar a 
biodiversidade de fauna e flora locais. 
Início do trilho ecológico da “palma de 
cera“, mais alta do Mundo e árvore que 
é insígnia nacional. Aqui terá lugar o 
chamado ritual da palma de cera do 
Quindío, o qual consiste em conhecer 
a história de como os aborígenes 
adoravam esta palmeira. Almoço no 
restaurante Bosques de Cocora. 

Transporte em veículos 4x4, para 
visita da povoação de Salento, uma 
das jóias urbanas da região, com as 
suas casas coloridas com as varandas 
típicas, lojinhas de artesanato, mira-
douro de Cocora. 

o Libertador Simón Bolívar passou 
os seus últimos dias. Prosseguindo 
pela Avenida do Libertador, chega-se 
à zona antiga da cidade, para visitar 
a Casa da Aduana, sede do Museo 
del Oro Tairona, Catedral de Santa 
Marta e a sua formosa baía rodeada 
de montanhas. 

Continuação para o hotel Estelar 
Santamar 4* Jantar e alojamento.

6.º Dia | 10 Setembro 
Santa Marta | Aracataca 
| Santa Marta 
Pequeno-almoço. Saída para 

Aracataca, cidade natal do mais lido 
e estimado de todos os escritores 
latino-americanos da sua geração, 
Gabriel García Marquez, hoje tão 
universal como os maiores mestres 
do romance moderno, está entre os 
nomes gloriosos de toda a literatura 
e foi uma das maiores figuras literárias 
do século. Em “bicicoche”, o percurso 
por Aracataca permite a visita da Esta-
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ção de Caminho-de-Ferro, a Escultura 
de Remédios la Bella, o Camellón de 
los Almendros, o Colégio Montessori 
(onde estudou o escritor), o edifício 
da Loja Maçónica, Biblioteca de 
Remédios la Bella, o Comisariato de 
la United Fruit. Da visita, destaque, 
ainda para o interior da Casa - Museu 
(concebido dentro da casa dos avós 
maternos de Gabo, como é carinho-
samente apelidado), para a Plaza de 
Bolívar e Casa Telegrafista. Almoço e 
regresso a Santa Marta. 

Jantar e alojamento no hotel.
 
7.º Dia | 11 Setembro
Santa Marta | Cartagena das Índias 
Pequeno-almoço. Saída com desti-

no a Cartagenas das Índias, localizada 
junto ao mar das Caraíbas, emblema 
do turismo na Colombia, declarada 
Património Cultural da Humanidade 
pela Unesco. Trata-se de uma cidade 

fantástica que encerra os segredos 
da história nas suas muralhas, nas 
suas construções e nas suas coloniais 
ruas de pedra. Uma cidade cujo valor 
repousa na afetuosidade das suas 
gentes, na riqueza material da sua 
arquitetura e nas infinitas expressões 
culturais de um povo aguerrido e 
valente. Chegada ao Hotel Caribe 5*. 
Almoço no hotel. 

De tarde, visita da cidade. Opor-
tunidade para conhecer os mo-
numentos mais emblemáticos da 
cidade como a Torre do Relógio, 
Camellón de los Mártires, o Muelle 
de los Pegasos e o Monumento a los 
Zapatos Viejos. O circuito continua 
até ao Cerro de la Popa, onde se 
localiza a antiga igreja e conventos 
dos Agostinhos e de onde se alcan-
ça uma panorâmica da cidade. O 
circuito termina com a visita ao forte 
“Castillo de San Filipe”, imponente 

construção em pedra e que durante 
vários séculos protegeu a cidade dos 
ataques de piratas e “bucaneros”. 

Regresso ao hotel. Jantar e aloja-
mento.

8.º Dia | 12 Setembro
Cartagena das Índias
Pequeno-almoço. Saída do hotel 

para um apaixonante percurso a pé 
pela Cartagena de Gabriel Garcia 
Marquez, prémio Nobel da Literatura 
e um dos escritores mais lidos em 
todos os idiomas. A cidade serviu 
de cenário a este famoso escritor 
para a sua prodigiosa criação. Nes-
te emocionante circuito, apoiado 
por áudio-guias e guiando-se por 
um mapa onde estão marcadas as 
estações, descobrem-se misteriosas 
facetas da cidade, com uma insólita 
dos seus espaços urbanos e da sua 
história, reinterpretados numa mis-

Colômbia
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O preço inclui:
n Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / Bogotá / 

Lisboa, em voos regulares da TAP;

n  Passagem aérea em classe económica para percurso Bogotá / Arménia 
/ Santa Marta – Cartagena / Bogotá, em voos regulares da Avianca;

n  11 noites de alojamento em hotéis de 4* e 5*, incluindo pequenos almoços;

n  22 refeições; 

n  Todos os transportes como indicado no programa;

n  Autopullman, com ar condicionado, durante todo o percurso;

n  Guias locais de idioma castelhano;  

n  Todas as visitas mencionadas no itinerário;

n  Todas as entradas mencionadas no programa;

n  Todos os impostos aplicáveis;

n  Bagageiros nos hoteis;

n  Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de 397€ (à 
data de 03.10.2015 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);

n  Seguro de viagem – Multiviagens VIP € 60.000;

n  Acompanhamento durante toda a viagem por um representante Tryvel;

n  Bolsa ou similar Tryvel.

O preço não inclui:
n  Bebidas às refeições;

n  Gratificações (guias, motoristas ou restaurantes);

n  Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados 
no presente itinerário.

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer 
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas. 
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações 
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. 

Para realizar esta viagem é indispensável entregar o passaporte com a validade mínima de 6 

meses após ínicio da data da viagem.

tura de realidade e de ficção através 
da caneta do genial escritor. Almoço 
típico. Regresso ao hotel. 

Jantar e alojamento.
 
9.º Dia | 13 Setembro
Cartagena das Índias | Isla Mucura
Pequeno-almoço. Transporte para o 

porto de Cartagena e embarque em 
lancha rápida para a Ilha de Mucura, 
declarada Parque Nacional, um mági-
co mundo tropical de bonitas praias e 
sol permanente. 

Almoço e jantar no Hotel Punta 
Faro 4*.

 
10.º Dia | 14 Setembro
Isla Mucura
Pequeno-almoço, almoço e jantar 

no hotel. 
Dia inteiramente livre para desfrutar 

da praia de areias brancas e cálidas 
brisas marinhas.

11.º Dia | 15 Setembro 
Isla Mucura | Cartagena das Índias
| Bogotá
Pequeno-almoço e almoço no 

hotel. Em hora a informar, transporte 
para o aeroporto de Cartagena. 

Embarque em voo com destino 
a Bogotá. 

Chegada e transporte para o Hotel 
Estelar Windsor House 5*. Jantar e 
alojamento.

 
12.º Dia | 16 Setembro 
Bogotá | Lisboa
Pequeno-almoço. Manhã livre para 

atividades de caráter pessoal. Almoço 
no hotel. 

Transporte para o aeroporto. For-
malidades de embarque e saída em 
voo regular da TAP, às 16h30, com 
destino a Lisboa. Refeições e noite 
a bordo.

 
13.º Dia | 17 setembro
Lisboa
Chegada a Lisboa  ao aeroporto da 

Portela pelas 11h10. Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes


