
 

 

 
 

Bogotá e Cartagena 
07 dias e 06 noites 

O pacote inclui: 

• Tkt aéreo Poa / Bogotá / Cartagena / Porto Alegre; 

• Traslados de chegada e saída em todos os destinos; 

• 02 Noites de hospedagem com café da manhã e taxas em Bogotá; 

• 04 Noites de hospedagem com café da manhã e taxas em Cartagena; 

• City tour em Bogotá; 

• City tour Cartagena + Castelo de San Felipe; 

 
 

1º DIA – PORTO ALEGRE / BOGOTÁ 

 - Embarque no Aeroporto Salgado Filho com destino a Bogotá. Chegada ao Aeroporto e 

traslado para o hotel. Restante do dia livre. 

 

2º DIA – BOGOTÁ  

- Tour panorâmico pelo setor histórico, visitando o Teatro Colón, Palácio de 

San Carlos, igreja de San Ignacio, Palácio Presidencial Casa de Nariño, Praza 

de Bolívar, Capitólio Nacional, a Prefeitura de Bogotá no Palácio de Liévano e 

a Catedral Primaz da Colômbia. Retorno ao hotel, e tarde livre para realizar 

atividades pesso 



 

 

3º DIA – BOGOTA / CARTAGENA  

- Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Bogotá com destino a Cartagena. 

Recepção, traslado até o hotel e restante do dia livre. 

 

4º DIA – CARTAGENA  

- Café da manhã no hotel e na sequência City tour pelos principais pontos turísticos da cidade 

de Cartagena, passando pelos bairros residenciais, e finalizando no Castillo de San Felipe. 

Retorno ao hotel e restante do dia livre. 

 

5º e 6º DIA – CARTAGENA  

- Dias totalmente livres; 

 

7º DIA – CARTAGENA / PORTO ALEGRE 

- Café da manhã. Traslado ao aeroporto. 

 

Preços por pessoa em dólares - Aéreo/Terrestre 

 HOTÉIS SGL DBL TPL 

3 
Bogotá: Hotel Dann Avenida 19 

Cartagena: Hotel Zalmedina 
US$ 1.190,00 US$ 999,00 US$ 950,00 

4 
Bogotá: Hotel Dann Norte 

Cartagena:Cartagena Plaza 
US$ 1.310,00 US$ 1.050,00 US$ 1.010,00 

 
Serviços não incluídos: Documentação, taxas de embarque (+ou-US$ 130,00 

Pagas junto com a entrada), passeios opcionais ou sugeridos, extras nos 

hotéis, despesas pessoais, entradas em parques, museus e todo e qualquer 

que não esteja mencionado no roteiro. Valores expressos em dólares 

americanos para pagamentos em reais ao cambio do dia citado como 

referência, não valido para alta temporada, feriados, congressos e datas 

comemorativas e sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 
25% Entrada e saldo em até 06 parcelas iguais 

em cheque ou nos cartões: VISA e MASTERCARD 



 

 

 

 

A Moving deseja a todos uma ótima viagem! 

 
“Viajar é mais que conhecer lugares novos e viver experiências cada vez mais 

diferentes, é colecionar Histórias”. 
 

 

Moving Turismo Inscrito no CNPJ 29.711.123/0001-12 CNAE 79.11-2/00 
CADASTUR Nº 23.093364.10.0001-3 

 
Informações e Reservas: 

E-MAIL MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM 
 

Telefone (51) 32174371 

WhatsApp (51) 992241579 

mailto:MOVINGTURISMO@HOTMAIL.COM

