
Colômbia,
Realismo Mágico

É um dos países com maior biodiversidade do planeta, 
bem com uma enorme diversidade da etnicidade, com 
influências indígenas, europeias e africanas, e o 2º país 
mais populoso da América do Sul. Desde a floresta 
densa amazónica e das praias de mar azul caribenhas, 
possui muitas cidades e povoados considerados 
patrimónios históricos. A Colômbia é hoje um país 
moderno e de vibrantes cidades que se misturam 
com espetaculares paisagens, que tenta recuperar 
da fama de país violento. Viaje connosco pelo 
país de Simón Bolívar, herói da independência 
colombiana, do infame Pablo Escobar, e de 
Gabriel Garcia Marques, um dos autores mais 
importantes do século XX.
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1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / BOGOTÁ

Comparência no 
aeroporto de Lisboa, 120 

minutos antes da hora 
de saída. Assistência nas 

formalidades de embarque.
06h40 – Partida em voo 

regular da Ibéria com destino 
a Madrid.

09h05 – Chegada a Madrid e 
tempo de escala.

12h30 – Continuação da viagem 
em voo regular Ibéria com destino 

a Bogotá. Refeições a bordo.
15h45 – Chegada a Bogotá. 

Assistência local e transporte para o 
Hotel. Bebida de boas vindas, check 

in e alojamento no Hotel Bogotá Plaza 
5***** ou similar. Jantar no Hotel.

2ºDIA - BOGOTÁ / ZIPAQUIRÁ / BOGOTÁ
Pequeno almoço no hotel. A capital 
impressiona com sua mescla de 
modernidade, centro histórico, excelentes 
hotéis, lojas, bares e restaurantes. 
Começamos com um passeio pedonal 
pelo bairro de La Candelária, onde estão 
bibliotecas, museus, bares, livrarias e 
prédios que fazem parte da história do 
país e pela Plaza de Bolivar com os seus 
edifícios emblemáticos como o Capitólio 
Nacional; a La Casa de los Comuneros e 
Catedral Primada. Visita ao emblemático 
Museu do Ouro para admirar uma das 
mais importantes coleções da metalurgia 
préhispânica no Mundo; ao Museu da 
Esmeralda e ao Museu Botero. Subida ao 
Cerro de Monserrate, a 2.600 metros, de 
onde se tem uma maravilhosa e abrangente 
vista da cidade. Almoço em restaurante 
durante as visitas. Saímos para a povoação 
de Zipaquirá, a uma hora de distância de 
Bogotá. Visita da Catedral do Sal, construída 
no interior das minas de sal e um santuário 
católico, um dos mais célebres do país. 
Regresso a Bogotá. Jantar e alojamento.

3ºDIA - BOGOTÁ / (AVIÃO) / SANTIAGO DE 
CALI
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto e partida pelas 09h09 em voo com 
destino a Cali. Chegada pelas 10h20. Estamos 
na terceira maior cidade, na capital da salsa 
colombiana. É a cidade das mulheres bonitas, 
homens que sabem dançar de verdade, de ruas 
estreitas, de casas coloniais e considerada por 
muitos como sendo a Colômbia no seu estado 
mais puro. Almoço típico. Visita da cidade com 
destaque para o centro histórico; os morros de 
Cristo Rey e das Tres Cruces; a Iglesia La Eremita 
e o Bairro de Santo António. Aqui é obrigatório 
visitar uma escola de salsa, onde teremos 
aulas com bailarinos profissionais. Jantar em 
restaurante. Alojamento no Hotel Four Points by 
Sheraton 4**** ou similar.

4ºDIA - SANTIAGO DE CALI / GUADALAJARA DE 
BUGA / CARTAGO / EJE CAFETERO / PEREIRA
Pequeno almoço no hotel e saída por estrada, 
para norte, com destino ao Eje Cafetero, com 
paragem em Buga, para visita à Basílica Del Señor 
de los Milagros. Almoço em restaurante durante 
o percurso. Paragem em Cartago, famosa pelos
seus bordados artesanais e arquitetura colonial.
Continuamos para o Eje Cafetero, região onde
se cultiva o melhor café do mundo. Jantar e
alojamento no Hotel Sonesta Pereira 5***** ou
similar na cidade de Pereira.

5ºDIA - PEREIRA / SALENTO (VALLE DEL 
COCORA) / PEREIRA
Após o pequeno almoço no hotel, saída para visita 
ao Valle del Cocora e a Salento. Na 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 o bosque de 
névoa onde apreciaremos a biodiversidade 
de fauna e flora. Caminhada ecológica pela 
Reserva Natural del Cocora. Visita da povoação 
de Salento, uma das joias da região, com as 
suas casas coloridas com as varandas típicas 
e lojas de artesanato. Almoço em restaurante. 
De tarde visita da “Finca del Ocaso”. A região 
ainda abriga uma boa quantidade de arrieros 
(tropeiros) que, sempre ao lado de suas mulas 
carregadas de café, continuam sendo uma das 

imagens mais tradicionais deste zona do país. O 
café arábica aqui cultivado produz duas colheitas 
por ano, e o seu sabor e o aroma são mais suaves 
do que noutras variedades, mesmo contendo o 
dobro de cafeína. Esta será uma visita guiada 
pelos cafezais, onde teremos oportunidade de 
conhecer todo o processo de cultivo. Neste dia 
uma parte do percurso será feito nos tradicionais 
Jeeps Willys! Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento.

6ºDIA - PEREIRA / ARMENIA / (AVIÃO / SANTA 
MARTA)
Pequeno almoço no hotel. Bem cedo, transporte 
ao aeroporto de Armenia. Pelas 10h21 partida em 
voo para Santa Marta, no caribe colombiano e a 
cidade da última residência do libertador Simón 
Bolívar. É rasgada pelo mar do Caribe e por 
um conjunto de enormes montanhas da Serra 
Nevada, cujos picos podem ser vistos em dias 
ensolarados. Chegada pelas 11h52. Assistência 
e almoço em restaurante. De tarde, visita pelo 
centro histórico, com um rico conjunto de casas 
coloniais, com a Catedral – conhecida também 
como Basílica Menor; a Casa da Alfândega, sede 
do Museu do Ouro de Tayrona; o Monumento a 
Pibe Valderrama e visita à Quinta de San Pedro 
Alejandrino, local onde Simón Bolívar passou os 
seus últimos dias. Continuação para o Hotel Best 
Western Plus 4****ou similar. Jantar e alojamento 
no hotel.

7ºDIA - SANTA MARTA / PARQUE NACIONAL 
TAYRONA / SANTA MARTA
Pequeno almoço no hotel. Dedicamos o dia ao 
Parque Nacional Tayrona. Saída do porto, em 
lancha, até ao parque. Estendendo-se desde 
a Sierra Nevada até ao mar das Caraíbas, 
este parque, com 15 mil hectares, praias de 
areia fina, enseadas à sombra de palmeiras, 
bosques, manguezais, recifes do coral e uma 
rica biodiversidade, é considerado Reserva 
da Biosfera pela Unesco. Caminhada relaxada 
descobrindo estas praias e a paisagem 
circundante. Esta região ainda é o território 
do povo Tayrona, que habitam nas zonas mais 
privadas do parque. Almoço em restaurante. 
Tempo livre para gozar as belezas naturais e das 
belas praias. Regresso a Santa Marta. Jantar e 
alojamento.
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8ºDIA - SANTA MARTA / 
BARRANQUILLA / CARTAGENA 

DAS INDIAS
Após o pequeno almoço no hotel, 

viajamos por estrada até Cartagena 
da Índias, ao longo da costa caribenha. 

Visita panorâmica a Barranquilla, 
conhecida como a Porta de Ouro da 

Colômbia pois no final do século XIX 
era entrada de viajantes e mercadorias. 

Barranquilla é também famosa pelo seu 
Carnaval, declarado pela Unesco Obra Mestra 

do Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade. 
Almoço em restaurante durante o percurso. 

Chegada a Cartagena das Índias ao final do dia. 
Check in no hotel Almirante Cartagena 5***** ou 

similar. Jantar e alojamento.

9ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / ISLA DEL 
ROSARIO / ISLA MANAGUA / CARTAGENA DAS 

INDIAS
Pequeno almoço no hotel e saída em lancha rápida 

para as paradisíacas Ilhas do Rosário, arquipélago de 
pequenas ilhas de coral como as contas de um rosário. 

A primeira paragem é feita no Parque Nacional das Ilhas 
do Rosário para visita do Aquário San Martin. Continuação 

da visita panorâmica pelas diversas ilhas que formam este 
arquipélago. Paragem numas das ilhas para almoço típico e 

tempo livre para desfrutar das magníficas praias. Regresso a 
Cartagena ao final da tarde. Jantar e alojamento.

10ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS
Pequeno almoço no hotel. Localizada no caribe colombiano, 

Cartagena foi sede do importante porto durante o período colonial 
e por isso alvo de muitos ataques piratas. Tem praias paradisíacas, 

mas o seu principal atrativo é mesmo a história, a arquitetura dos 
casarios coloniais e as muralhas. Uma cidade cujo valor repousa na 

afetuosidade das duas gentes, na riqueza material da sua arquitetura e 
nas infinitas expressões culturais de um povo aguerrido e valente. Aqui 

muito encontramos da vida e obra de Gabriel Garcia Marquez, o seu mais 
ilustre morador. Destaque para os bairros de Bocagrande; a Catedral, uma 

das mais antigas da América; o Palácio da Inquisição; a Casa de San Pedro 
Claver e a Praça da Aduana. Visita ao Castelo de San Felipe de Barajas, uma 

das maiores construções feita por espanhóis no Novo Mundo; ao Museu do 
Ouro e ao Parque Bolivar. Almoço em restaurante. Cartagena das Índias merece 

todo o nosso tempo, portanto a tarde é inteiramente livre para passearmos, 
fazermos compras, ou simplesmente gozarmos o ambiente caribenho numa das 

muitas esplanadas. Jantar e alojamento.

11ºDIA - CARTAGENA DAS INDIAS / (AVIÃO / MEDELLÍN)
Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto e saída 
pelas 09h50 em voo com destino a Medellin. Pelas 11h04, 
chegada a Medellín, a segunda maior cidade colombiana, 
cidade natal de Fernando Botero, um dos artistas mais 
expressivos da Colômbia, e de Pablo Escobar. A imagem da 
cidade com cartéis de droga, níveis recordes de homicídio, 
e pobreza generalizada é obsoleta, pois Medellín é hoje uma 
cidade vibrante e cosmopolita, além de totalmente segura. 
A melhor maneira de nos movimentarmos em Medellin é de 
metrocable (teleférico). Assim o faremos. Destaque para o 
Parque del Poblado; a Plaza Botero, com obras em bronze do 
artista; o Parque dos Pés Descalços, com os seus espelhos 
de água e a Catedral Metropolitana. Foco ainda na temática 
do narcotráfico e na vida de Pablo Escobar, com visita à 
Comuna 13. Até há dez anos esta favela liderava como um 
dos mais perigosos do mundo, mas hoje, pacificada, é uma 
tela para a arte urbana repleta de cor e um local de visitas 
aos turistas mais curiosos. Almoço em restaurante durante 
as visitas. Continuação para o Hotel Poblado Plaza 5***** ou 
similar e check in. Jantar e alojamento no hotel.

12ºDIA - MEDELLÍN / PEÑOL / GUATAPÉ / CARMEN DE 
VIBORAL / MEDELLÍN
Pequeno almoço no hotel. Visita do maciço de Peñon de 
Guatapé. A cerca de 70km de Medellín, o Peñol conta com 
200 metros de altura e seiscentos e muitos degraus. Toda 
esta bela região é formada por ilhotas, uma espécie de 
península. Almoço típico no município de Guatapé com 
as belas fachadas típicas do casario. Continuamos para a 
pequena povoação de Carmen de Viboral, famosa pela sua 
cerâmica. Regressamos a Medellín. Jantar no Restaurante 
Andrés Carne de Res – uma experiência gastronómica, 
cultural e musical que nos transportará para a realidade 
colombiana. Regresso ao hotel e alojamento.

13ºDIA - MEDELLÍN / MADRID
Após o pequeno almoço, continuamos as visitas a Medellín, 
com visita ao Parque Arví, para uma relaxada caminhada 
matinal, nesta reserva ecoturística. Almoço em restaurante 
no centro de Medellín. Tempo livre no centro de Medellín 
antes do transfer para o aeroporto. Formalidades de 
embarque. Pelas 21h35 saída em voo regular Ibéria com 
destino a Madrid. Refeições e noite a bordo.

14ºDIA - MADRID / LISBOA
14h40 – Chegada a Madrid e mudança de avião.
15h40 – Continuação da viagem em voo regular Ibéria com 
destino a Lisboa.
16h05 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Madrid / Bogotá / Madrid /
Lisboa, em voos regulares da Ibéria com direito ao
transporte de 23 kgs de bagagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Bogotá / Cali + Arménia / Bogotá Santa
Marta + Cartagena / Medellin, em voos regulares
da Avianca;
• 12 noites / 14 dias de viagem em alojamento em
hotéis de 4* e 5* mencionados ou similares;
• 12 pequenos almoços nos hoteis;
• 24 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;
Percurso em Jeeps Willys em Pereira;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível
no montante de € 490,97 (à data de 12.12.2019 –
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da
documentação);
• Seguro de viagem – Multiviagens – MIP € 30.000
com PVFM;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
representante TRYVEL;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Auriculares durante todo o percurso;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem
devidamente mencionados no presente itinerário
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar,
mini-bar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

3.630€

442€


