
                         
 

 

COLÔMBIA 
Entre o dinamismo cosmopolita e o legado colonial  
 

Com Anfitrião Latitudes | 5 a 12 de junho, 2021 



                         
 

A Colômbia é um destino surpreendente, seja por sua diversidade cultural ou natural. Este roteiro 

nos apresentará duas faces distintas desse lindo país, que trazem o melhor da história, da cultura 

e das artes colombianas. De um lado, conheceremos a moderna e cosmopolita capital Bogotá, 

que apesar de ter se consolidado como a maior cidade do país, ainda traz vestígios da 

colonização espanhola e revela em seus museus tesouros que vão desde arte pré-colombiana 

até a contemporânea, expressa por Fernando Botero. A cidade está localizada em uma planície 

na Cordilheira dos Andes, o que configura uma paisagem marcada pelo verde escuro das 

montanhas. A essa paisagem, se mescla o tom vermelho das construções no estilo arquitetônico 

típico bogotano. Do outro lado, temos a quente e caribenha Cartagena das Índias, com seu 

centro histórico amuralhado, uma joia colonial de face para o mar. Fundada em 1533 como 

cidade portuária de onde fluía o ouro para a Espanha, a cidade é hoje considerada patrimônio 

pela UNESCO, onde se revela todo o “sincretismo mágico” do povo colombiano, sabiamente 

descrito pelo poeta Gabriel Garcia Márquez. 

 

Roteiro resumido  

 
1º dia – 05/06/2021 – São Paulo – Chegada em Bogotá  

2º dia – 06/06/2021 – Bogotá  

3º dia – 07/06/2021 – Bogotá – Zipaquirá – Bogotá 

4º dia – 08/06/2021 – Bogotá – Cartagena  

5º dia – 09/06/2021 – Cartagena  

6º dia – 10/06/2021 – Cartagena 

7º dia – 11/06/2021 – Cartagena – Retorno a São Paulo  

8º dia – 12/06/2021 – Chegada em São Paulo  

 

 

Roteiro detalhado 

 
 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

Dia 1 – 05/06/21 | São Paulo – Chegada em Bogotá (-/-/-) 

Apresentação no aeroporto internacional de Guarulhos com três horas de antecedência para 

embarque em voo com destino a Bogotá. Chegada na capital colombiana prevista para o final 

da tarde ou à noite, dependendo do voo escolhido. Na chegada, transfer ao hotel e pernoite. 



                         
 

 

 

Dia 2 - 06/06/21 | Bogotá (C/A/J) 

Café da manhã no hotel. Começaremos nosso dia com um passeio pelo colorido Mercado 

Paloquemao, onde produtores rurais comercializam uma grande variedade de frutas e vegetais, 

além de belíssimas flores cultivadas na “Savannah” de Bogotá, e que são exportadas para muitos 

países. Provaremos deliciosas frutas e conheceremos um pouco mais sobre a simpatia da 

população bogotana. Mais tarde, seguiremos para o bairro La Candelaria, onde localiza-se o 

centro histórico da cidade, com lindas igrejas coloniais e seus retábulos barrocos, ruelas de pedra 

e casario do século 17. Seguiremos para visita ao mítico Museu do Ouro, local que reúne uma 

série de refinados trabalhos executados em ouro pelos povos pré-hispânicos. A abundância desse 

metal deu origem ao famoso mito do El Dorado. Visitaremos também o Museu Botero, que reúne 

uma coleção das inigualáveis obras do pintor e escultor colombiano Fernando Botero.  

 

Dia 3 - 07/06/21 | Bogotá – Zipaquirá - Bogotá (C/A/-) 

Neste dia, viajaremos através da chamada “Savannah” de Bogotá para visitar a cidade de 

Zipaquirá, um antigo centro produtor de sal dos indígenas Muisca. A cidade é mundialmente 

conhecida por um dos mais importantes atrativos da Colômbia, a majestosa Catedral de Sal. 

Localizada a 120 metros abaixo do solo, a catedral possui uma cruz monumental, anjos e 

imagens da virgem esculpidas em cristais de sal, além de pequenas capelas, todas conectadas 

por um labirinto de túneis escavados na rocha. Após a visita, retorno a Bogotá e restante da 

tarde livre para compras ou passeio opcional (não incluso). 



                         
 

 Sugestão de passeio opcional (não incluso):  

Art tour com o artista plástico Giovanni Randazzo 

Com numerosos museus, galerias de arte e muitos jovens artistas, Bogotá emerge no cenário 

artístico como uma das mais interessantes cidades da América Latina. Pintores, escultores, 

fotógrafos, cineastas e músicos têm trabalhado muito nos últimos 10 anos para mudar o cenário 

cultural de Bogotá e torná-lo o mais diversificado em todo o país. Neste passeio, teremos a 

oportunidade de encontrar prestigiados artistas colombianos em seus estúdios, conhecer um 

pouco mais sobre seus trabalhos artísticos e ouvir suas histórias, aproveitando um bom café 

colombiano. Essa experiência nos ajudará a entender o atual cenário artístico da Colômbia, em 

um momento intimista com artistas e suas criações. 

 

Dia 4 – 08/06/21 | Bogotá – Cartagena (C/-/-) 

Pela manhã, transfer ao aeroporto de Bogotá para embarque em voo com destino a Cartagena. 

Na chegada, transfer ao hotel para acomodação e restante do dia livre. 

 

Dia 5 - 09/06/21 | Cartagena (C/A/-) 

Café da manhã no hotel. Em seguida, mergulharemos na história dessa fascinante cidade com 

um passeio pelo Cerro de La Popa, onde encontra-se a Capela de Nossa Senhora de la 

Candelária, um local cheio de histórias e lendas. Continuaremos até o Castelo de San Felipe de 

Barajas, uma fortaleza construída sobre a colina de San Lázaro construída para proteger a cidade 

dos piratas que a atacavam durante o período colonial. Seguiremos até a cidade murada, onde 

visitaremos o Convento de San Pedro Claver, cujo nome se deve a um importante personagem 

de Cartagena. San Pedro Claver, conhecido como “apóstolo dos negros”, chegou em Cartagena 

com pouco mais de 20 anos e ali dedicou-se a proteger os escravos da cidade. Conheceremos 

também o MAMC – Museu de Arte Moderna de Cartagena, que abriga as obras de seus 

fundadores locais, Enrique Grau, Alejandro Obregón, Cecilia Porras e Hernando Lemaitre. 

Durante este dia, conheceremos locais que foram importantes referências na obra do poeta e 

Nobel em Literatura Gabriel Garcia Márquez, importante personalidade colombiana, cuja 

produção jornalística e literária é um patrimônio mundialmente conhecido. Após o passeio, 

retorno ao hotel e restante do dia livre. 

 

Dia 6 - 10/06/21 | Cartagena (C/-/J) 

Café da manhã no hotel. Dia livre.  

 

 Sugestão de passeio opcional (não incluso) - San Basílio de Palenque 

Saída para visita a San Basílio de Palenque, considerada a primeira cidade livre da América 

fundada por negros que fugiram da escravidão, ainda no século 17. Suas tradições, música e 

língua foram bastante influenciadas pela raiz africana, e foram reconhecidos pela UNESCO em 

2005. O nome da cidade origina-se dos Palenques, nome que se dava às comunidades formadas  



                         
 

 

 

por escravos fugitivos no período colonial. Teremos a oportunidade de conhecer as histórias e 

lendas das pessoas que vivem na cidade e ver as tradicionais palenqueras, com frutas e doces 

tradicionais. Após a experiência, retorno a Cartagena e restante da tarde livre.  

 

Dia 7 - 11/06/21 | Cartagena – Retorno a São Paulo (C/-/-) 

Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, transfer ao aeroporto para embarque em 

voo de retorno a São Paulo. 

 

Dia 8 - 12/06/21 | Chegada em São Paulo 

 

**DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19, AS REGRAS E CONDIÇÕES DE ENTRADA NOS PAÍSES E 

VISITAÇÃO AOS LOCAIS TURÍSTICOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. ** 

 

 

Hospedagem 

 
Bogotá | Hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia  

Site do Hotel 

Categoria 5 estrelas | quarto standard 

 

https://all.accor.com/hotel/0561/index.pt-br.shtml


                         
 

Cartagena | Sofitel Legend Santa Clara 

Site do hotel 

Categoria 5 estrelas | quarto standard 

  

Valores 

 
Condição especial para pagamento até o dia 01/02/2021:  

 À VISTA: Desconto de 10% para pagamento à vista – via depósito bancário ou no 

cartão de crédito (1x) 

 PARCELADO: Entrada com depósito bancário + 9 parcelas no cartão de crédito 

Parte terrestre | Em USD (Dólares) por pessoa: 

Grupo de 10 ou mais pessoas: 

 

 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para pagamento a partir de 02/02/2021:  

 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada 

 

Para solicitar reserva | USD 250,00 por pessoa  

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 25/01/2021 

Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte 

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 3.495,00 Entrada USD 1.200,00 + 9 x USD 255,00 USD 225,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 4.730,00 Entrada USD 1.670,00 + 9 x USD 340,00 USD 310,00

Valor Parcelamento Taxas e Impostos 

Por pessoa em 

quarto duplo
USD 3.495,00 Entrada USD 1.215,00 + 6 x USD 380,00 USD 225,00

Por pessoa em 

quarto single
USD 4.730,00 Entrada USD 1.670,00 + 6 x USD 510,00 USD 310,00

https://sofitel.accor.com/hotel/1871/index.pt-br.shtml#origin=sofitel


                         
 

 

 

+ INCLUI 

Acompanhamento de Anfitrião Latitudes;  

Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado; 

Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação na legenda (C=café da manhã, 

A=almoço, J=jantar); 

Entradas para as visitas especificadas no roteiro; 

Guias em português ou espanhol durante os passeios; 

Jantar de boas-vindas e de despedida para o grupo; 

Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no 

roteiro); 

Traslados privativos aeroporto/hotel/aeroporto; 

Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 70 anos*. 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

 

- NÃO INCLUI 

Vistos; 

Voos internacionais ou nacionais;  



                         
 

Trâmite e custo de emissão de vistos;  

Early check-in ou late check-out;  

Upgrades de hotel ou de categorias de apartamentos; 

Refeições não citadas como inclusas; 

Bebidas nas refeições; 

Despesas pessoais como lavanderia, telefonemas, internet, entre outros; 

Carregadores de malas; 

Visitas opcionais não citadas como inclusas; 

Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes; 

Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

 

Opcionais 

 
Parte Aérea internacional (sugerida) 

Consulte-nos para saber: 

- Valores e condições de pagamento da parte aérea 

- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo 

 

 

Documentos necessários 
 

Vistos | Brasileiros estão isentos de visto à turismo para permanência de até 90 dias. 

Vacinas | Necessário Certificado da Vacina de Febre Amarela Internacional. 

Passaporte | Com validade mínima de 6 meses contados a partir da data final da viagem. 

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 97504-4382 | latitudes@latitudes.com.br 

 


