
BOGOTÁ  |  CATEDRAL DE SAL  |  CARTAGENA DAS ÍNDIAS

GRUPO PRIMORDIAL 

ESPECIAL COLÔMBIA 
8 dias

4 DE SETEMBRO DE 2022

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque com destino à 
Bogotá. Chegada, recepção e traslado ao hotel.

Seguiremos rumo ao norte da cidade atravessando uma parte da Savana 
de Bogotá, onde suas paisagens rurais e urbanas nos mostram os 
contrastes e belezas dos trópicos. Ao chegarmos ao município de 
Zipaquirá, faremos uma visita a Catedral do Sal, um magnífico trabalho da 
engenharia colombiana, com uma profundidade de 180 metros.  Essa 
mina é a maior reserva de sal do mundo. No interior do templo destacam-
se as imagens abstratas, através das quais se pode sentir a santidade do 
lugar, que também é considerado um templo religioso.   No final da visita, 
breve passeio panorâmico para aprender sobre a arquitetura colonial e 
republicana que conserva a população de Zipaquirá. Retorno à Bogotá e 
noite livre. 
 
*Este dia incluí café da manhã e almoço.

1º Dia  -  4 de Setembro 

    SÃO PAULO            BOGOTÁ            
2º Dia  -  5 de Setembro 

    BOGOTÁ              

Hoje faremos um city tour por Bogotá, uma das cidades mais importantes 
da America Latina. Nosso passeio começa pelo centro histórico, também 
chamado ¨A Candelaria¨onde faremos um passeio a pé e visitaremos o 
Museu do Ouro, com mais de 34.000 peças do período pré-hispânico e 
25.000 do pré-colombiano. Após, subiremos em funicular ou teleférico ao 
Cerro Monserrate considerado um dos principais pontos turísticos da 
cidade, localizado a 3.152,00 metros de altitude de onde teremos uma 
vista panorâmica incrível de toda a cidade e visitaremos a Basílica do 
Senhor de Monsserate e após, retorno ao hotel. 

*Este dia incluí café da manhã e almoço. 

 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em com 
destino à Cartagena, uma cidade encantadora e vibrante. Chegada e 
traslado ao hotel. 

*Este dia incluí café da manhã. 

4º Dia  -  7 de Setembro 

BOGOTÁ            CARTAGENA DAS ÍNDIAS      
3º Dia  -  6 de Setembro 

    BOGOTÁ



Iniciaremos o nosso dia com uma visita panorâmica dos principais bairros 
da cidade como Bocagrande, Castillogrande e Manga. Após visitaremos o 
Castelo de San Felipe, um dos edifícios mais importantes da engenharia 
militar na época da colônia. Nosso tour termina com um agradável 
passeio à pé pelo centro histórico localizado no interior das muralhas, 
onde você poderá admirar suas bonitas praças, igrejas, ruas estreitas e 
casas com varandas decoradas com flores.  Retorno ao hotel. 

*Este dia incluí café da manhã. 

Dia Inteiramente livre para atividades independentes. 

*Este dia incluí café da manhã. 

6º Dia  -  9 de Setembro 

CARTAGENA DAS ÍNDIAS

5º Dia  -  8 de Setembro 

    CARTAGENA DAS ÍNDIAS

7º Dia  -  10 de Setembro 

    CARTAGENA DAS ÍNDIAS

Dia Inteiramente livre para atividades independentes.  

*Este dia incluí café da manhã. 

8º Dia  -  11 de Setembro 

CARTAGENA            BOGOTÁ            GUARULHOS

Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino à São Paulo com conexão imediata em Bogotá. Chegada e fim de 
nossos serviços



Passagem aérea em classe econômica voando LATAM 

Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da 

manhã buffet 

Refeições conforme indicadas no roteiro 

Todos os passeios descritos no roteiro 

Guia acompanhante da Primordial desde o Brasil e guias 

locais em espanhol ou português (conforme disponibilidade) 

Traslados de chegada e saída em grupo 

Seguro viagem internacional 

Bogotá 

Cartagena das Índias 

NH Collection Andino Royal 4* ou similar 

Hotel Sofitel Santa Clara 5* Deluxe ou similar 

Aéreo e Terrestre: 
Preço por pessoa 

Apartamento Duplo ou Triplo: 
USD 2.790,00 

Apartamento Single: 
USD 3.945,00 

Taxas de Embarque: 
USD 110,00 

Documentos necessários: 

Passaporte: validade mínima de 6 meses ou RG em ótimo 
estado emitido com menos de 5 anos. 

Vistos: Brasileiros estão isentos. 

Vacinas: Obrigatório comprovante Internacional de Febre 
Amarela e comprovante Vacina Covid19 (ConectSus) 
Internacional com no mínimo 2 doses. 

*Seguro Viagem:  
Passageiros Acima de 65 anos, favor nos consultar  
sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura 

Promoção para reservas  
antecipadas 

10X SEM JUROS 
no cartão de crédito

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

HOTÉIS PREVISTOS 
Categoria Primeira Luxo

Informações e Reservas:  
(11) 3257-1667 

www.primordialoperadora.com.br 
contato@primordialturismo.com.br 

  
22 anos 

Primordial Operadora e Turismo
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