Cartagena o Ano Inteiro

5 dias

Parte Terrestre
De 03/Jan a 25/Dez 2021

Day-by-Day
1º Dia - Cartagena

2º Dia - Cartagena Histórica

Recepção e traslado com assistência em
serviço privativo, desde o aeroporto
Rafael Nuñez internacional para o hotel
escolhido.
Check-in e acomodação.

Café da Manhã no Hotel
No horário combinado, saída do hotel
para o bairro Getsemaní para um
passeio por suas ruas e praças, repletas
de
história,
cultura
e
Tradições
cartageneras que se refletem em sua
arquitetura, seus murais e seus
habitantes. Em seguida, traslado para
entrar no Castillo de San Felipe de
Barajas, a fortaleza colonial mais
surpreendente da engenharia espanhola
na América, passando pelo bairro
Manga, uma ilha ligada a Cartagena
para pontes e conhecida por suas
mansões de estilo republicano.
Duração: 3 horas aproximadamente

3º Dia - Ilhas do Rosário

4º Dia - Cartagena Histórica

Café da Manhã no Hotel
Traslado do hotel ao cais para pegar o
barco em serviço compartilhado em
direção às Ilhas do Rosário, um
arquipélago onde você pode desfrutar
águas cristalinas e pequenas praias de
areia branca, localizadas apenas 60
minutos de lancha de Cartagena. Neste
lugar você pode desfrutar um almoço
típico e possibilidade de realizar outras
atividades além de passar um tempo na
praia que você pode alugar diretamente,
gosta de visitar o aquário, mergulhar,
entre outros.
Duração 7 horas aproximadamente.
No retorno, termina no cais. Não inclui
transporte do cais para o hotel.

Café da Manhã no Hotel.
Dia livre para aproveitar as instalações
do
hotel
ou
alugar
atividades
independentes.

5º Dia - Cartagena - Aeroporto
Café da Manhã no Hotel.
No horário combinado, traslado
assistência do hotel ao aeroporto.

* Extensão

Incluído
4 noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã.
Seguro hoteleiro.
Traslados de chegada e saída.
Passeio: Castelo e Getsêmani.
Excursão de um dia à Isla del Sol no arquipélago Islas del Rosário, com almoço
incluído.

Não Incluído
Passagens aéreas nacional e internacional.
Seguro de Viagem.
Serviços não descritos no itinerário.
Despesas adicionais como minibar, serviço de quarto, chamadas, lavanderia, entre
outras.
Para o Tour para Isla del Sol: Taxa de embarque (US$ 6 por pessoa), Traslado de
retorno de cais para o hotel (US$ 12,5 por pessoa).
Não inclui IVA para passageiros domésticos (Tarifas isento de IVA para
estrangeiros).

e

Observações
Mínimo de 2 passageiros.

Saídas
De 08 Jan 2021 a 25 Dez 2021

Preço por pessoa
USD 420 Apto Duplo Superior - Hotel Ermita - De 12/01 a 26/03/2021 - 05/04 a
08/10/2021 - 18/10 a 10/12/2021
USD 445 Apto Duplo Standard - Hotel Delirio - De 09/01 a 25/12/2021
USD 460 Apto Duplo Standard - Hotel Cartagena Plaza - De 12/01 a 25/12/2021
USD 630 Apto Duplo Superior - Hotel Allure Chocolat - De 08/01 a 25/12/2021
USD 985 Apto Duplo Superior - Hotel Sofitel Santa Clara - De 03/01 a 20/03/2021 05/04 a 30/09/2021
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse
material.

