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COLÔMBIA – 5 A 15 DE OUTUBRO DE 2017
Programa

1º Dia - 5 de outubro (quinta) - LISBOA / BOGOTÁ
Comparência no aeroporto de Lisboa ou Porto, 120 minutos antes da hora de saída. Assistência nas
formalidades de embarque. Pelas 06h55, partida em voo regular da IBERIA com destino a Bogotá via
Madrid. Refeições a bordo. Chegada a Bogotá. Assistência local e transporte para o Hotel Dann Carlton
5***** ou similar. Check-in, jantar e alojamento no hotel.
2º Dia - 6 de outubro (sexta) – BOGOTÁ
Após o 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.
Segue-se a visita do emblemático Museu do Ouro para admirar uma das mais importantes coleções
da metalurgia pré-hispânica no Mundo e do Museo Donación Botero, onde se encontra a coleção de
arte doada pelo mestre 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 no restaurante Santa Clara.
Regresso a Bogotá e jantar no restaurante Andrés D.C. Alojamento.
3º Dia - 7 de outubro (sábado) - BOGOTÁ
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à visita da povoação de Zipaquirá, situado a cerca de uma
hora de distância de Bogotá, para visita da Catedral do Sal.
Almoço no Restaurante Funzipa em Zipaquirá. Continuação para visita da Laguna de Guatavita
que foi uma das lagoas sagradas dos Muiscas. Regresso ao hotel para descanso.
À noite, saída para jantar no Restaurante Club Colombia.
4º Dia - 8 de outubro (domingo) - BOGOTÁ / ARMÉNIA
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto e embarque em voo regular com destino à
cidade de Arménia. Chegada, assistência local e visita da “Hacienda San Alberto”. 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 típico na fazenda.
Ao final da tarde, continuação para o Hotel Allure Café Mocawa by Karisma 4**** ou similar. Check-in.
Saída para Jantar no Restaurante El Solar com grande show folclórico típico incluído.
Regresso ao hotel e alojamento.
5º Dia - 9 de outubro (segunda) – ARMÉNIA
Após o pequeno-almoço, saída para uma visita de dia inteiro a Salento e Vale de Cocora. Situado
numa linda área da cordilheira central colombiana, o vale é pontuado pelas majestosas "palmas de
cera", palmeiras que, com 70 metros de altura, são a árvore símbolo da Colômbia. Continuação para
visita da povoação de Salento, uma das joias urbanas da região, com as suas casas coloridas com
as varandas típicas, lojinhas de artesanato e miradouro de Cocora. Neste dia uma parte do
percurso será feito nos tradicionais Jeeps Willys … um must. Almoço em restaurante.
Pela tarde, regresso ao hotel, jantar e alojamento.
6º Dia - 10 de outubro (terça) – ARMÉNIA / BOGOTÁ / EL PEÑON – GUATAPÉ - MEDELLÍN
Distribuição de pequeno-almoço tipo ‘picnic box’ e transporte para o aeroporto, para embarque, em
voos regulares com destino a Medellín via Bogotá. Chegada a Medellín, cidade conhecida não só por
ser uma das cidades mais antigas da América do Sul mas também pelas suas maravilhas naturais.
Início do passeio para Marinilla, conhecida como a ”Esparta Colombiana” dado que durante a
independência, os filhos de Marinilla protagonizaram e lideraram diferentes batalhas, expressando
assim o seu desejo de liberdade e igualdade entre os homens. Continuação para visita do maciço de
Peñon de Guatapé situado a cerca de 70 km de Medellín, com os seus 200m de altura e os seus 644
degraus, assim como toda esta bela região formada por ilhotas, uma espécie de península. Almoço
típico no município de Guatapé onde desfrutaremos das belas fachadas típicas do casario. Chegada ao
final do dia ao Hotel Park 10 5***** ou similar em Medellín. Alojamento e jantar no hotel.
7º Dia - 11 de outubro (quarta) – MEDELLÍN / SANTA FÉ DE ANTIOQUIA / MEDELLÍN
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de Santa Fé de Antioquia. A entrada nesta localidade é
feita pela sua Ponte ‘Colgante de Ocidente’ (Ponte Suspensa do Ocidente), que ainda resiste ao
tempo e que foi construída em madeira entre 1887 e 1895 sobre o rio Cauca para receber todos
aqueles que aqui chegam. Durante a visita passeio em ‘motochivas’/tuk tuks. Almoço em
restaurante.
De regresso à cidade, visita panorâmica de Medellín, que é também a cidade Natal de Fernando
Botero, um dos artistas mais expressivos da Colômbia e que tem obras espalhadas por toda a cidade.
Destaque para a Plaza Botero, que tem obras gigantescas em bronze do artista, o Parque dos Pés
Descalços, com os seus espelhos de água, a Catedral Metropolitana e ainda a Colina ‘Nutibara’
onde se encontra a réplica de um povoado ou aldeia ‘paisa’. Foco ainda na vida do famoso Pablo
Escobar.
À noite, saída para jantar a pé no Restaurante Hato Viejo. Regresso ao hotel e alojamento.
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8º Dia - 12 de outubro (quinta) – MEDELLÍN / CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o aeroporto para embarque em voo regular com destino a
Cartagena das Índias, localizada junto ao mar das Caraíbas e emblema do turismo na Colômbia.
Cartagena das Índias é Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. Aqui muito encontramos da
vida e obra de Gabriel Garcia Marquez, o seu mais ilustre morador. Chegada e transporte direto para
o Restaurante Palo Santo para almoçar. De seguida, visita do seu centro histórico. Oportunidade
para conhecer os monumentos 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 Polpa, onde se localiza a antiga igreja e conventos dos Agostinhos e de onde se
alcança 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”.
Chegada ao Hotel Caribe 5***** ou similar. Check-in, jantar e alojamento.
9º Dia - 13 de outubro (sexta) – CARTAGENA DAS ÍNDIAS / ILHAS DO ROSÁRIO l ILHA
MAJAGUA / CARTAGENA DAS ÍNDIAS
Após o pequeno-almoço no hotel, dia dedicado a passeio de dia inteiro ao Parque Natural das Ilhas
do Rosário, arquipélago formado por 27 ilhas e situado a cerca de 1 hora de Cartagena das Índias.
Saída em lancha até à Baía de San Pedro de Majagua, situado na Ilha Grande e que deve o seu
nome a Pierre Daguet, pintor francês que em 1955 aqui construiu uma casa e atelier.
Tempo livre para praia. Almoço típico. No decorrer da tarde regresso a Cartagena e ao hotel.
À noite, passeio a caminho do restaurante em carros típicos ‘Chivas’ com música a bordo para
Jantar no Restaurante El Santissimo. Regresso ao hotel de autocarro e alojamento.
10º Dia - 14 de outubro (sábado) – CARTAGENA DAS ÍNDIAS / BOGOTÁ / MADRID
Pequeno-almoço no hotel.
Transporte para o aeroporto de Cartagena. Formalidades de embarque e embarque em voo regular de
regresso à capital colombiana. Almoço em restaurante ou em hotel na periferia do aeroporto.
Novas formalidades de embarque em Bogotá com a IBERIA e partida em voo de regresso a Madrid.
Refeições e noite a bordo.
11º Dia - 15 de outubro (domingo) - MADRID / LISBOA
Chegada a Madrid. Tempo de escala, mudança de avião e continuação da viagem em voo regular
IBERIA com destino a Lisboa.
16h00 - Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.
O PREÇO INCLUI:



















Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa/Madrid/BOGOTÁ/Madrid/
Lisboa, em voos regulares da IBERIA;
Passagem aérea em classe económica para percurso Bogotá/Arménia/Bogotá/Medellín
Cartagena/Bogotá, em voos regulares da Avianca;
9 noites / 11 dias de viagem em alojamento em hotéis de 5* e 4*;
9 pequenos-almoços nos hotéis (1 dos quais pequeno-almoço ’box’;
18 refeições;
Todos os transportes como indicado no programa;
Autopullman, com ar condicionado, durante todo o percurso;
Guias locais de idioma castelhano;
Todas as visitas e entradas mencionadas no itinerário;
Passeio de tuk-tuk em Santa Fé de Antioquia;
Percurso em Jeeps Willys em Arménia;
Passeio em carros típicos “Chivas”;
Todos os impostos aplicáveis;
Gratificações a guias e motoristas;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de €537,24 (à data de
12.01.2017 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da documentação);
Seguro de viagem – Multiviagens VIP – MIP €60.000;
Acompanhamento durante toda a viagem por um representante TRYVEL;
Gratificações a guias e motoristas.

O PREÇO NÃO INCLUI:



Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente itinerário
e extras de caráter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.);
Bebidas às refeições.
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VALORES E CONDIÇÕES:
Sócios Efetivos e Auxiliares e outros convidados: €3.250,00;

Suplemento Individual: €360,00.

O débito poderá ser fracionado em 10 vezes: 24 de março, 24 de abril, 25 de maio, 23 de junho,
25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, 25 de outubro, 24 de novembro e 22 de dezembro.
Na opção de débito único, o mesmo será efetuado a 25 de setembro.

Diversos

DESISTÊNCIAS:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a
título de Despesas, acrescido dos eventuais custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.
Inscrições reabertas e limitadas até 20 de setembro de 2017.
A 22 do mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer
com qualquer dos participantes durante esta viagem.
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