ITINERÁRIO COLÔMBIA
● 17 de janeiro - Quarta-feira
-

Partida São Paulo GRU - 09h30m - VOO AV 86 - Assentos 3A e 3C
Chegada Bogotá - 12h34m

-

Partida Bogotá - 14h30m - VOO AV 9544 - Assentos 1D e 1E
Chegada Cartagena - 15h55m

-

Pegar táxi ou Uber no aeroporto até o hotel em cartagena - Hampton by Hilton
Cartagena - Bocagrande, Calle 8, Av. San Martin, 130001, Cartagena, fone 57 5
6945000

-

Caminhar pela orla de Bocagrande para ver o pôr de sol, achar uma casa de
câmbio e jantar por ali
● 18 de janeiro - Quinta-feira

-

Às 08:10 passam no hotel para ir até as Islas del Rosário - Isla del encanto e de lá
até o oceanario (pago a parte - 25.000 pesos + 16.500 pesos de taxa portuária).

-

Retorno às 16h - ir descansar no hotel - mais ou menos 30 min caminhando ou
pegar táxi ou Uber

-

A tardinha ir até a cidade amuralhada para ver o Pôr do sol no Café del Mar caminhando cerca de 30 min - 2,6 km ou táxi, ou Uber - o café abre as 5 p.m. quanto mais cedo chegar, menos movimento

Depois caminhar ir até a Crepes and Waffles para jantar e caminhar pela Ciudad
Amurallada

● 19 de janeiro - Sexta-feira
-

Acordar bem cedinho para poder explorar a Ciudad Amurallada - pegar táxi ou Uber
até a Torre del Reloj - se quiser pode fazer o passeio de carruagem

-

Vista do Hotel Monterrey em Getsemaní - O hotel Monterrey fica bem em frente à
Torre del Reloj, do lado de fora da muralha. Lá em cima tem um café com uma vista
incrível da Ciudad Amurallada. É só pedir na recepção pra subir.

-

A plaza de los coches fica logo atrás da Porta do Relógio, onde tem o Portal de los
Dulces - comprar doces típicos

-

Ir até a Catedral Santa Catalina, próximo da Plaza Bolívar

-

Ir até a Plaza Bolívar - Museo do Oro e Palacio de la Inquisición

-

Na Plaza Bolívar também está o café Juan Valdez - ótimo para comprar café

-

Ir até a Plaza e Igreja San Pedro Claver e Plaza de la aduana

-

Ir até a Plaza Santo Domingo

-

Pegar táxi ou Uber e voltar para o Hotel fazer o check out - deixar malas no hotel,
almoçar, buscar malas e pegar taxi até o aeroporto (não esquecer de imprimir
cartão de embarque para San Andrés no Hotel).

-

Partida Cartagena - 15h50m - VOO FC8160 - Assentos
Chegada San Andrés - 17h20m

-

Pagar taxa para entrar em San andrés no aeroporto - 105.000 pesos (em dinheiro) guichê ao lado da fila de embarque

-

Pegar táxi no aeroporto até o hotel em San Andrés - GHL RELAX HOTEL SUNRISE
- AVENIDA NEWBALL,4-169 , SAN ANDRES ISLAS, 5785123977

● 20 de janeiro - Sábado
-

Reservar os passeios para Jhonny Cay e El acuario e Cayo Bolivar ou Isla
Santander (21 e 22 de janeiro)

-

Alugar um carrinho (Mules ou Polaris - melhor que o do golf) para conhecer a ilha em torno de 150 mil pesos/dia - todas as locadoras estão na região da Calle 1,
cerca de 1,5km do hotel e abrem às 08:00h.

-

Percorrer toda Ilha. Pontos de Interesse:
● Cueva de Morgan - museu rústico onde há uma caverna que o Pirata Morgan
escondeu tesouros. Há um barco onde as crianças podem entrar e brincar.
● La Piscinita (piscina natural com peixes, estrutura com mesas, cadeiras e
lanchonete. Banheiro pago a parte).
● West View (uma estrutura com piscina natural de peixes, tobogã e trampolim,
cadeiras e restaurante)
● Ojo Soprador (local curioso onde há um buraco na pedra que solta um “sopro”
bem forte de acordo com a maré e a força das ondas.

● Rocky Cay (praia incrível onde tem um navio naufragado)

-

Entregar o carrinho e voltar para o Hotel.

● 21 de janeiro - domingo
-

Fazer os passeios de barco para Jhonny Cay e El acuario (Em torno de 20 mil
pesos + 5 de taxa portuária e mais 4 mil para o barqueiro para fazer snorkel no El
Acuario). O passeio sai as 9:30 e volta as 15:30.

-

Voltar, descansar e bater perna pelo centro da Ilha - marcar para fazer mergulho no
dia 22
● 22 de janeiro - segunda

-

Fazer os passeios para Cayo Bolivar ou Isla Santander

-

Fazer mergulho de profundidade

-

Jantar no La Reggatta
● 23 de janeiro - terça

-

Pegar táxi ou Uber até o aeroporto (não esquecer de imprimir cartão de embarque
para Cartagena no Hotel).

-

Partida San Andrés - 10h00m - VOO FC8161 - Assentos
Chegada Cartagena - 11h30m

-

Pegar táxi ou Uber no aeroporto até o hotel em Cartagena - INTERCONTINENTAL
CARTAGENA, BOCAGRANDE CARRERA 1 NO.5-01, 130001, CARTAGENA,
COLOMBIA

-

Deixar malas no hotel e pegar táxi até a Ciudad Amurallada - almoçar no
Restaurante Chico y Rita e explorar essa região da Ciudad Amurallada

-

Ver Teatro Heredia, Las Bovedas (feirinha de artesanato), andar pelo muro

– Ir caminhando (cerca de 1,6km) até o Castillo San Felipe de Barajas – 25 mil de
entrada. Ver o Monumento los zapatos viejos ali perto.

● 24 de janeiro - quarta
-

Fazer checkout no hotel e pegar táxi ou Uber até o aeroporto.

-

Partida Cartagena - 11h30m - VOO AV9515 - Assentos 1A e 1C
Chegada Bogotá - 13h00m

-

Partida Bogotá - 15h00m - VOO AV 249 - Assentos 1A e 1C
Chegada São Paulo - 00h10m (25 de janeiro)

