
 

 

 

GRUPO PLE – COLÔMBIA 
24 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014 

 

Bogotá 
Localizada sobre uma extensa planície a 2600 metros sobre o nível do mar, é uma cidade de sete milhões 

de pessoas provenientes de todas as regiões da Colômbia, tão diversa como o país inteiro. 
A antiga Santafé de Bogotá se transformou numa cidade moderna e democrática com amplos espaços 

públicos, um eficiente sistema de transporte massivo, a maior malha de vias para bicicletas (ciclorrutas) da 
América Latina e uma arquitetura de contrastes, produto de mais de quatro séculos de história urbana. A arte, a 
recreação, o esporte e o conhecimento se modernizam em Bogotá e ao mesmo tempo cresce seu turismo. 

Seus shoppings, extraordinária gastronomia, vida noturna, a permanente programação cultural, educativa 
e de entretenimento, fazem de Bogotá um destino turístico acolhedor. 

Bogotá é o ponto turistico ideal de onde se parte para conhecer a Colômbia. A isto contribuem a 
temperatura moderada de seu clima de altura e suas inumeráveis comodidades. 

 
 

Cartagena de Índias 
Se o que você procura é passar uns dias românticos ou aproveitar de uma vida noturna inigualável, num 

lugar mágico onde a história se mistura com a modernidade e o típico se confunde com a influência da cultura 
Europeia, lhe damos as boas vindas a Cartagena de Índias. 

Declarada pela UNESCO Patrimônio Cultural da Humanidade em 1984, Cartagena soma aos encantos de 
sua arquitetura colonial, republicana e moderna, os atrativos de uma intensa vida noturna, festivais culturais de 
renome internacional, paisagens exuberantes, magníficas praias, excelente oferta gastronômica e uma excelente 
infra-estrutura hoteleira e turística. Cartagena é a jóia do Caribe colombiano. 

Cartagena conhecida também como La Heroica é sinônimo de descanso e diversão. Suas acolhedoras 
praças convidam a tomar uns deliciosos cockteis ou a desfrutar da música e da cultura de sua gente. Também lhe 
oferece diversas alternativas gastronômicas que vão desde receitas típicas cartageneiras, até as extraordinárias 
preparações de chefs membros da Chaine des Rotisserurs.  

A cidade respira sensualidade e as opções se multiplicam para o viajante. A hora é determinante para 
escolher entre os planos de praia, mergulho ou *snorkeling e entre os restaurantes, bares ou compras. A 
temperatura média é de 28°C. 
 

 
Medellín 

Por suas formosas mulheres, sua gente acolhedora e amável, seu clima de primavera, sua paisagem de 
flores e montanhas e seus belos pontos turísticos, Medellín e seus arredores atraem ao viajante como um ímã. 
Cidade de grande oferta gastronômica, comercial e turística, Medellín oferece inumeráveis oportunidades para a 
diversão e os negócios. 

A segunda cidade mais importante da Colômbia se levanta no meio de um vale cuja geografia, em sua 
ampla extensão, toma diversas formas. Esta paisagem evoca a força de uma raça colonizadora que com 
perseverança conseguiu abrir passagem entre as montanhas e fundar o que é hoje uma urbe industrial e em 
crescimento. 



 

 

Medellín é considerado como epicentro comercial, industrial de desenvolvimento tecnológico e com 
índices altos de turismo no país. Com uma reconhecida liderança nas áreas de finanças, bancos, serviços, políticas, 
artes, culturas, comunicações, modas, entretenimentos e turismo, se constituem num relevante eixo de 
desenvolvimento. 

Com sua comida, seus cheiros e o colorido de suas ruas e cada um de seus pontos turísticos, Medellín é 
para o deleite dos sentidos. Também é sede de organizações, instituições e empresas de caráter regional, nacional 
e internacional, e se converteu numa referência do turismo de boa saúde, congressos, eventos e esporte. 
 

 

Serviços Inclusos: 
 Transfer aeroporto/hotel/aeroporto em Bogotá, Medellín e Cartagena  

 3 noites de  hospedagem em hotel DANN NORTE na cidade de Bogotá com café da manhã 

 2 noites de hospedagem em hotel GHL SAN DIEGO na cidade de Medellin com café da manhã 

 3 noites de  hospedagem em hotel REGATTA na cidade de Cartagena com café da manhã 

 Passeio pela cidade com ascensão ao Morro de Montesserate, e Museu do Ouro em Bogotá  

 Passeio de meio dia a Catedral do Sal e Zipaquirá, em Bogotá, sem almoço  

 Passeio pela cidade de Medellín com metrocable.  

 City Tour em Cartagena  

 Cartão de assistência de viagem internacional Coris plano FIT com cobertura de U$ 10.000,00 (Passageiros 

acima de 80 anos terão 50% da cobertura). 

 Passagem aérea em classe econômica nos trechos: Porto Alegre/Bogotá, Bogotá/Medellin, 

Medellin/Cartagena, Cartagena/Porto Alegre. 

 

 

Valor por pessoa parte terrestre: 

USD 1.114,00 compartindo apartamento duplo 

USD 1696,00 em apartamento individual 

Valor pode ser pago em 20% de entrada e saldo em 9x sem juros no cheque ou cartão (dólar turismo) 

 

 

Valor por pessoa passagem aérea: 

USD 667,00 a tarifa 

USD 180,00 as taxas de embarque 

Total por pessoa – USD 847,00 (dólar comercial) 

 

Tarifa pode ser parcelada em até 5x sem juros no cartão de crédito e taxas de embarque são descontadas na 1° 

parcela. 

 

CI Caxias UCS 

Rua Francisco Getúlio Vargas, loja 24. 

Fone (54) 3228 1283 

CI Caxias Centro 

Rua 20 de Setembro, 2149. 

Fone (54) 3039 3622 

E-mail ssalvati@ci.com.br  

 

mailto:ssalvati@ci.com.br


 

 

Para reservar e garantir o seu lugar, deposite R$ 150,00, que será descontado do total da viagem, na conta: 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 3091 

Conta: 003.00000010-7 

Titular: Bem Viajar Agência de Turismo Ltda 

 

Lugares limitados!! 


