Bogotá e Medellin
Saídas Sextas-feiras em vôo direto da Avianca.

Sexta
Sábado

Domingo
Segunda
Terça

Quarta
Quinta
Sexta

SALVADOR/BOGOTÁ: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Bogotá, chegada,
recepção e traslado ao hotel.
BOGOTÁ: Café da manhã e saída para 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 pré-colombinos. Visita a Casa da Moeda e
Doação de Botero para apreciar várias obras deste famoso escultor colombiano. Praça de Bolívar,
Catedral e Palácio de Justiça. Continuação até Montserrate para apreciar desde o cume do morro uma
magnifica vista da cidade. Tarde livre.
BOGOTÁ: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais, sugerimos visita opcional a Mina e Catedral
de Sal.
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. Tarde livre.
MEDELLIN: Café da manhã. Dia livre para visitas opcionais, sugerimos tour de dia inteiro a El Peñol e
Guatapé.
MEDELLIN: Café da manhã. Dia livre para compras, Medellín tem ótimas opções de compras de couro e
roupas íntimas femininas.
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 AEREA: Favor consultar.
PARTE TERRESTRE EM DÓLARES AMERICANOS:
CATEGORIA TURISTICA SUPERIOR
Bog: NH Royal Metrotel
Med: Poblado Alejandria
SGL
DBL
TRP
1.079,00
525,00
518,00

CATEGORIA PRIMEIRA
CATEGORIA PRIMEIRA SUPERIOR
Bog: Four Points Sheraton
Bog: Estelar Parque 93
Med: Four Points Sheraton
Med: Estelar Milla de Ouro
SGL
DBL
TRP
SGL
DBL
TRP
1.207,00
620,00
590,00
1.372,00
702,00
664,00
Preços válidos até 15/Dezembro de 2018.

Nossos preços incluem:
Hotéis a sua escolha com café da manhã.
Visitas mencionadas no itinerário.
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.

