
Bogotá, uma capital 
nas alturas, Cartagena 
a rainha do Caribe  e 
Santa Marta, porta 
de entrada para o 
Parque Nacional 
Tayrona, uma  viagem 
pela cultura, história a  
natureza exuberante 
da Colombia.
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Dia 1: Bogotá
Chegada à cidade de Bogotá. Traslado ao hotel. 
Hospedagem e tempo livre. Pernoite.

Dia 2: Bogotá: Candelaria – Museo del 
Oro
Café da manhã. Manhã dedicada a Bogotá, o 
coração pulsante da Colômbia, uma atraente e 
animada capital, rodeada pelos picos andinos e 
repleta de uma atmosfera animada. Passeio a pé 
pela Candelaria, o centro histórico da cidade, que 
reúne um conjunto de bairros antigos que con-
têm um importante patrimônio arquitetônico. 
Tempo para admirar a renomada Plaza Bolívar 
no centro da qual estão a estátua do Libertador, a 
Capilla del Sagrario, em estilo barroco, o Capitólio, 
um edifício neoclássico que abriga o Parlamento, 
o Gabinete do Prefeito. Visita ao Museu do Ouro, 
considerado, no gênero, o mais importante acer-
vo de objetos de ouro do mundo. Almoço livre 
durante a excursão. Visite o Museu Botero, o mais 
famoso artista colombiano. Voltar para o hotel. 
Pernoite.

Dia 3: Catedral de Sal  –  Montserrat
Café da manhã. Dia livre em Bogotá. Sugerimos 
uma visita a Zipaquirá com a Catedral de Sal, fora 
da cidade, o tema é religioso mas o trabalho de 
engenharia é ótimo, muito impressionante por-
que está localizado dentro de uma antiga mina 
de sal embora em parte ainda ativa: Dentro do 
complexo há um longo túnel no qual estão as 
quatorze estações da Via Crucis, as três naves da 
Sé Catedral, ligadas entre si por altares em sal que 
representam o nascimento e morte de Cristo e o 
altar-mor, com uma cruz de 16 metros.

À tarde é possível escalar o Cerro Monserrat, sím-
bolo de Bogotá, onde se encontra o Santuário do 
Senhor Caído e é possível admirar uma vista ma-
ravilhosa da capital colombiana. Pernoite.

Dia 4: Cartagena
Café da manhã. Em horário a ser indicado, trasla-
do ao aeroporto para continuar viagem à cidade 
rainha do litoral caribenho da Colômbia: Carta-
gena. Na chegada, tour panorâmico onde você 
poderá ver Bocagrande, o cais de Pegasos, os Sa-
patos Velhos, o Castelo de San Felipe, o Convento 
da Candelária (Cerro de la Popa), a Índia Catalina 
e o recinto da Cidade Murada. Chegada ao hotel. 
Alojamento em quartos reservados. Tempo livre.

Dia 5: Cartagena
Café da manhã. Dia disponível para uma visi-
ta gratuita ao centro histórico dentro da cidade 
murada: os bairros de El Centro, antes habitados 
por membros da classe rica, e San Diego, onde 
vivia a classe média. Ambos os bairros são ricos 
em testemunhos da era colonial perfeitamente 
preservados, incluindo igrejas, mosteiros, praças, 
palácios e casas senhoriais adornadas com varan-
das sombreadas e pátios repletos de flores colori-
das. Locais de interesse: Convento e Igreja de San 
Pedro Claver, fundado pelos Jesuítas na primeira 
metade do século XVII e que abrigava o monge 
Pedro Claver, denominado Apóstolo dos Negros, 
o primeiro santo do Novo Mundo canonizado em 
1888, Museu do Ouro, Palácio da Inquisição, um 
dos edifícios mais elegantes dos historiadores da 
cidade que no passado abrigou a sede da Inqui-
sição, a Igreja de Santo Domingo, o edifício sa-
grado mais antigo da cidade no final do dia não 
pode perder um aperitivo no interessante bairro 

de Getsemaní, fora das muralhas, mas parte do 
centro histórico. Pernoite

Dia 6: Santa Marta 
Após o café da manhã, saída em transporte pri-
vativo com destino a Santa Marta. Localizada na 
costa caribenha, aos pés da Sierra Nevada de 
Santa Marta, a cordilheira costeira mais alta do 
mundo, Santa Marta é a cidade mais antiga da 
América do Sul e também a segunda cidade co-
lonial da costa caribenha colombiana. Alojamen-
to. Tempo livre para passeio no pequeno centro 
histórico e praias. Pernoite.

Dia 7: Santa Marta – Parque Nacional 
Tayrona 
Café da manhã e saída para o Parque Natural Na-
cional Tayrona. Localizado na costa caribenha ao 
norte do país, a cerca de 40 km de Santa Marta, o 
Parque Tayrona é uma verdadeira joia que inclui 
selva, praias de sonho, povos indígenas e animais 
exóticos. Graças aos dois ecossistemas situados 
entre o mar e a montanha, é possível encontrar 
de facto uma grande variedade de animais (ma-
cacos, iguanas, lagartos e até onças), bem como 
plantas e vegetação típicas desta região. A visita 
realiza-se num percurso pedestre de cerca de 8 
quilómetros entre viagens de ida e volta, uma 
caminhada quase sempre na planície mas que 
requer calçados confortáveis e impermeáveis. 
Retorno a S. Marta para pernoite.

Dia 8: Santa Marta
Café da manhã . Inicio da viagem de volta pelo 
Brasil. 

8 dias-7 noites / Colombia

Bogota, joias caribenhas e Tayrona


