Bogotá e Medellin gastronômico
Saídas Sextas-feiras em vôo direto da Avianca.
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SALVADOR/BOGOTÁ: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Bogotá, chegada,
recepção e traslado ao hotel.
BOGOTÁ: Café da manhã e saída para Monserrate onde além de termos uma magnífica vista da cidade
faremos uma degustação de “fritada” prato típico da Colombia, continuação da visita panorâmica da
cidade conhecendo o Centro histórico chamado também de La Candelária, no qual encontra-se o
Museu do Ouro com uma coleção de 34.000 peças de ouro pré-hispânico e mais de 25.000 objetos précolombinos. Visita a Casa da Moeda e Doação de Botero para apreciar varias obras deste famoso
escultor colombiano. Praça de Bolívar, Catedral e Palácio de Justiça. Almoço típico num restaurante da
cidade (Entrada, prato principal, sobremesa e 01 bebida). Regresso ao hotel e tarde livre.
BOGOTA: Café da manhã. E saída para o Mercado de Paloquemao, local tradicional de venda de
legumes, frutas e outros produtos frescos da região. Visita a uma planta torradeira de café para
experimentar o Café gourmet colombiano, um dos melhores do mundo. Almoço típico num restaurante
da cidade (Entrada, prato principal e sobremesa e 01 bebida). A noite sugerimos um jantar opcional no
restaurante El Cielo para uma experiência sensorial de cozinha física e química.
BOGOTA/MEDELLIN: Café da manhã. Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque
com destino a Medellín. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
MEDELLIN: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade Conhecendo: parque de Santo
Antônio, Praça de São Ignácio, Av. La Playa, Parque das esculturas, Bairro Prado, Parque dos desejos,
etc. Almoço no restaurante Hato Viejo (Entrada, prato principal e sobremesa). Não inclui bebidas. Tarde
livre.
MEDELLIN: Café da manhã. Saída para passeio a pé onde poderemos percorrer alguns lugares
tradicionais de gastronomia local. Almoço no restaurante Hacienda para experimentar prato típico da
região. Regresso ao hotel.
MEDELLIN: Café da manhã. Dia livre. Sugerimos visita opcional ao Peñol e Guatapé.
MEDELLIN/BOGOTÁ/SALVADOR: Café da manhã. Manhã. Livre, em horário a determinar, traslado ao
aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa:
PARTE AÉREA: Favor consultar.
PARTE TERRESTRE EM DÓLARES AMERICANOS:
CATEGORIA TURISTICA SUPERIOR
Bog: NH Royal Metrotel
Med: Poblado Alejandria
SGL
DBL
TRP
1.331,00
1.042,00
892,00

CATEGORIA PRIMEIRA
CATEGORIA LUXO
Bog: NH La Boheme
Bog: JW Marriott
Med: Poblado Plaza
Med: Marriott
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
1.581,00
1.165,00
972,00
2.243,00
1.490,00
Preços válidos até 15/Dezembro de 2018.

TRP
1.294,00

Nossos preços incluem:
Hotéis a sua escolha com café da manhã.
Visitas mencionadas no itinerário.
03 almoços.
Traslados.
Obs.: Documentação necessária para essa viagem: Passaporte válido (validade SUPERIOR à 6 meses levando em
consideração o mês de retorno ao Brasil) OU RG (dentro da validade de 10 anos) / Carteira Internacional de Vacinação com o
registro de imunização contra a febre amaraela / Em caso de menor de idade desacampanhado dos pais ou viajando com um
dos genitores, se faz necessária consulta prévia da documentação necessária para embarque.

