TUMURA – TURISMO E EVENTOS
(11) 3751-4258 / WhatsApp: (11) 9.9194-0666

SOLICITAR ORÇAMENTO

COLOMBIA: BOGOTÁ, CAÑOS CRISTALES & CARTAGENA
03 a 12 de Setembro, 2021

Roteiro dia a dia
Dia 03/09
(sexta)

Dia 04/09
(sábado)

Dia 05/09
(domingo)

São Paulo / Bogotá
- Comparecimento ao Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) para embarque com
destino a Bogotá.
- Chegada em Bogotá, recepção e traslado ao Hotel.
- Acomodação e restante do dia livre para aclimatação.

Bogotá / La Macarena
- Pela manhã, bem cedo, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a La
Macarena.
- Chegada em La Macarena e palestra introdutória das entidades ambientais (Parques Nacionales
e Cormacarena).
- Traslado ao hotel onde será oferecido um
apartamento para troca de roupa e guardar
bagagens). Em seguida, saída para passeio. As
Entidades Ambientais informarão qual passeio
será confirmado no dia: Caños Cristalitos ou
Cãno Piedra ou El Mirador ou Rio Bajo Lozada
Nota: somente um dos passeios será realizado.
Durante a excursão será serviço o almoço.
- Retorno ao hotel e acomodação. Restante do
dia livre. Jantar incluído.
- Pernoite no Hotel Punto Verde
- Refeições incluídas: almoço e jantar.
La Macarena
- Café da manhã no hotel.
- Após o café da manhã, saída para um passeio de 20 minutos em lancha pelo rio Guayabero. Em
seguida, percurso de cerca de 20 minutos em camionetes até o ponto de desembarque da lancha
até o manancial do Cajuche.
- Visita à trilha determinada por Cormacarena e Parques Nacionales de acordo com a
autorização.
Nota: Esta autorização dependerá da capacidade de carga do Parque e das condições físicas dos
turistas.
Trilha 4 – Grau de dificuldade baixo - Piscina Karol Cristal, Piscina del Turista, Los Ochos, Los
Cuarzos, tapetes.
- O almoço será tipo “box lunch” envolto em folha de bananeiras para ser consumido durante o
passeio.
- Retorno a La Macarena. Tarde livre.
- À noite, mostra folclórica e gastronômica típica da região.
- Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
- Pernoite no Hotel Punto Verde.
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Dia 06/09
(segunda)

Dia 07/09
(terça)

Dia 08/09
(quarta)

Dia 09/09
(quinta)

Dia 10/09
(sexta)

La Macarena / Bogotá
- Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um dos passeios disponíveis. As Entidades
Ambientais informarão qual passeio será confirmado no dia.
- Retorno a La Macarena para almoço.
- Saída em voo com destino a Bogotá entre 12h e 17h.
- Chegada em Bogotá, recepção e traslado ao hotel. Noite livre.
- Refeições incluídas: café da manhã e almoço.
- Pernoite no Hotel selecionado.
Bogotá
- Café da manhã no hotel.
- Saída do hotel em direção ao centro histórico da cidade para percorrer
os principais pontos como a Praça Bolívar, o Capitolio Nacional, a Casa de
los Comuneros (a mais antiga da praça) e a Catedral Primada. Em
seguida, visita ao Museu de Ouro, observando uma das mais impactantes
coleções dos talentos da cultura pré-hispânica, finalizando no Museu
Botero, tido como uma das três melhores coleções de arte da América
Latina. O museu reúne obras de Fernando Botero e obras de artistas
internacionais como Picasso, Salvador Dali, Edgar Degas, Claude Monet,
entre outros que foram doadas pelo próprio Botero para integrar o
museu. Em seguida, continuação até o Cerro de Monserrate, localizado a
3.200m, com subida em teleférico até seu topo para desfrutar de uma
vista panorâmica da cidade e uma visita ao Santuário Católico.
- Retorno ao hotel e restante do dia livre.
- Refeições incluídas: café da manhã.
- Pernoite no hotel selecionado.
Bogotá
- Café da manhã no hotel.
- Dia livre. Sugerimos um tour opcional a famosa Catedral de
Sal de Zipaquirá (US$ 225,00 por pessoa)
Refeições incluídas: café da manhã.
Pernoite no hotel selecionado.
Bogotá / Cartagena
- Café da manhã no hotel.
- Em horário previamente confirmado, traslado ao Aeroporto de Bogotá para embarque com
destino a Cartagena das Índias, cidade amuralhada com estilo colonial, localizada na costa caribe
colombiana.
- Chegada em Cartagena, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
- Refeições incluídas: café da manhã.
- Pernoite no hotel selecionado.
Cartagena
- Após o café da manhã, em horário previamente confirmado, saída para um tour panorâmico
por Cartagena de Indias. Durante o passeio, visitaremos a área moderna de Bocagrande e o
bairro de Manga, onde se pode ver mansões antigas do início do Século XX. Em seguida,
visitaremos o Castelo de San Felipe de Barajas, onde os espanhóis tentavam se defender dos
ataques ingleses no século XVII. Continuaremos com uma breve visita pelo centro histórico desta
charmosa cidade visitando a igreja San Pedro Claver, lugar onde se encontram os restos do Santo
que leva seu nome e finalizaremos o passeio visitando o Museo de la Esmeralda.
- Retorno ao hotel e restante do dia livre.
- Refeições incluídas: café da manhã.
- Pernoite no hotel selecionado.
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Dia 11/09
(sábado)

Cartagena
- Dia livre. Sugerimos um passeio de dia inteiro ao arquipélago das ilhas Rosários, localizadas ao
sul da baía de Cartagena em uma área protegida conhecida como Parque Corales del Rosario y
San Bernardo. O parque é formado por águas rasas e cristalinas onde vivem espécies de algas
calcárias, esponjas, lírios do mar, anêmonas e corais. (com almoço e traslados ida e volta ao píer:
Preço por pessoa: US$ 250.00)
- Refeições incluídas: café da manhã.
- Pernoite no hotel selecionado.

Dia 12/09
(domingo)

Cartagena / Bogotá / São Paulo
- Café da manhã no hotel.
- Em horário previamente confirmado, traslado ao Aeroporto para embarque com destino a
Bogotá. Chegada em Bogotá e conexão com destino ao Brasil.
- Chegada em São Paulo e fim de nossos serviços.
Refeições incluídas: café da manhã.



Programação sujeita a alterações

Valor por pessoa
Dividindo apartamento duplo: US$ 2.810,00
Taxa de embarque prevista: US$ 95,00
Formas de pagamento:
- Sinal de 30% (depósito em conta): US$ 843,00 + taxas US$ 95,00 = US$ 938,00
- Saldo em 9 x US$ 218,55 - sem juros no cartão DINERS, VISA, MASTERCARD (emitido no Brasil e pessoa física)
ou AMEX
Preços e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso.
Este programa inclui:
 Passagem aérea AVIANCA em classe econômica promocional para os trechos SAO/BOG/CTG/BOG/SAO;
 4 noites de hospedagem em Bogotá + café da manhã diário;
 3 noites de hospedagem em Cartagena + café da manhã diário;
 Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em serviço privativo e exclusivo para o grupo em referência;
 Programa de 03 dias / 2 noites para La Macarena, incluindo:
* Transporte em avião tipo Cessna, Jet Stream ou Embraer para os trechos BOG/LMC (La Macarena)/BOG
em classe econômica;
* Traslados e passeios em La Macarena de acordo com a disponibilidade oferecida pelas Entidades
Nacionais mantenedoras do Parque Cãnos Cristales;
 City tour em Bogotá em serviço privativo com guia falando português e/ou espanhol;
 City tour em Cartagena em serviço privativo com guia falando português e/ou espanhol.
 Serviço de maleteiros – 1 mala por pessoa.
 Seguro Viagem Internacional - INTERMAC, Plano Prata para passageiros com idade inferior a 75 anos.
Passageiros com idade igual ou superior a 75 anos deverá pagar um suplemento deverão pagar um
suplemento de US$ 20,00 cada. Consulte suplemento para cobertura "Any Reason" (para cancelamento
de viagem).

TUMURA – TURISMO E EVENTOS
(11) 3751-4258 / WhatsApp: (11) 9.9194-0666

SOLICITAR ORÇAMENTO
Programa não inclui:
•Taxas de embarque;
•Imposto de contribuição pelo turismo para o Município de La Macarena no valor de $ 41.800 (equivalente a US$
12,00)
•Imposto para entrada ao Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena: $ 98.300 (equivalente a US$ 29,00)
•Taxa de embarque em La Macarena: $ 6.000 (equivalente a US$ 2,00)
•Contribuição ao plano de Contingência: $ 12.000 (equivalente a US$ 4.00)
Nota: Não existe casas de câmbio em La Macarena. Os clientes deverão levar Pesos Colombianos para se pagar as
taxas.
•Gorjetas para carregadores nos aeroportos e hotéis, motoristas e guias;
•Excesso de bagagem;
•Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia, etc);
•Despesas com documentações;
•Vistos e vacinas, bem como testes de Covid-19 ou adicional de seguro Covid-19;
•Early check in e/ou late check out, exceto quando mencionado ao contrário;
•Serviços opcionais;
•Qualquer item não mencionado como incluído;
Opção de hotéis:




BOGOTA: Hotel Cosmos 100 ou Bogotá Plaza ou similar
LA MACARENA: Hotel Punto Verde ou similar
CARTAGENA: Hotel Almirante Cartagena ou Dann Cartagena ou similar

VOOS PREVISTOS
Passagem aérea em classe econômica promocional com a AVIANCA de acordo com os voos, datas e classes
mencionadas a seguir:
AV
AV
AV
AV

86 O 04SEP
GRUBOG
9788 O 10SEP BOGCTG
9747 Z 13SEP CTGBOG
85 Z 13SEP
BOGGRU

0705/1105
1230/1402
1550/1722
2110/0520

Documentos necessários:
•BRASILEIROS: Passaporte (validade mínima de 6 meses a partir da data de chegada no país) com mínimo de 03
páginas em branco ou Carteira de identidade (documento em bom estado de conservação, com foto recente e
com no máximo 9 anos de emissão). CNH, CREA, OAB, CRM não são válidos para embarque internacional.
•ESTRANGEIROS: é necessário Passaporte.
Importante verificar se o país de destino exige visto de seu país natal.
•Menores de 18 anos viajando desacompanhados: autorização por semelhança* de pai e mãe, com firma
reconhecida em 3 vias (para menores viajando sem a presença do pai e da mãe ou acompanhados por terceiros
maiores e capazes). A mesma regra aplica quando acompanhados por apenas um dos pais, autorização por
semelhança* do genitor que não viajará.
•A documentação defeituosa ou incompleta – passaporte, RG, falta de vistos ou impossibilidade de entrada em
algum país expressada ao passageiro por órgão oficial local - será de única e exclusiva responsabilidade do
passageiro, eximindo a operadora de qualquer responsabilidade, inclusive do reembolso de qualquer tipo de
despesas extras. Não serão aceitos documentos como CNH, CREA, OAB, CRM, etc.
•É obrigatória a apresentação do Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela emitido com pelo
menos 10 dias antes do embarque. Consulte: http://portal.anvisa.gov.br/dicas-de-saude-para-viagem.
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• Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos passageiros e devem ser reconfirmadas
junto aos Consulados e Cia. Aérea a cada viagem.
• Caso seja necessário um teste, vacina e/ou seguro adicional da Covid-19 informaremos com antecedência.
OBSERVAÇÕES:
1. Este pacote possui caminhadas, mesmo sendo de baixa dificuldade, não são indicadas para pessoas com
alto grau de problemas de mobilidade;
2. A altitude de Bogotá é de 2.640 metros acima do nível do mar. Pessoas com problemas de pressão
deverão tomar seus remédios antes do embarque no Brasil para não sofrerem muito as consequências do
mal de altitude.
Desistências - não serão devolvidos 30% (valor do sinal), 50% (com 1 semana de antecedência) e 100 % (com 1 ou
2 dias de antecedência) sobre o valor depositado.

Tumura - Turismo e Eventos
R. Dr. Roque de Lorenzo, 59 – Vila Sônia. CEP 05523-030 - São Paulo, SP. Brasil.
+55 (11) 3751-4358 – Escritório / +55 (11) 9.9194-0666 – Celular
+55 (11) 9.4116-1354 – WhatsApp / E-mail: contato@viagenstumura.com.br

