COLÔMBIA
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Aventura, Cultural
• Dificuldade: 4/5
• Conforto: 3/5
• Datas: 25 Jul, 2020 – 14 Ago, 2020
• Duração: 21 dias / 20 noites
• Preço: 1.755€ + 450€ (EXTENSÃO) / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 10 pessoas
• Idade: + 16 anos

DESTAQUES
Deixa-te encantar com o vale mágico de Cocora e o pacato pueblo de Salento!
Apaixona-te pelo calor da cidade histórica de Cartagena das Índias!
Deslumbra-te com o céu estrelado do deserto da Guajira!
Explora a selva do Tayrona e mergulha nas águas agitadas das Caraíbas!
Percebe porque Medellín passou da capital do assassinato para um dos destinos mais “in”
da América Latina!

A EXPERIÊNCIA
A Colômbia sempre foi um país de destaque, embora nem sempre pelas melhores razões.
Mas tudo mudou! O preconceito está ultrapassado e a Colômbia é hoje um dos países
mais impressionantes e culturalmente ricos da América Latina!
Tudo cabe neste país! Não é uma viagem óbvia, mas é aquela que vos levará a desafiaremse e a conhecerem a verdadeira essência deste caloroso país! Uma viagem que te vai
marcar a pele e a memória para sempre! Prepara-te para comer bem, ver das paisagens
mais bonitas do mundo, conhecer os locais, observar o céu estrelado do deserto, explorar
a selva e mergulhar nos mares das Caraíbas! Desafio aceite?

ITINERÁRIO
Dia 1 | Bogotá
Este dia é reservado à tua chegada a Bogotá. Nas próximas duas semanas vais descobrir
os encantos da Colômbia. Desde cidades a florestas, praias e desertos, não vai faltar nada!
Dependendo da tua hora de voo, planearemos o dia.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Bogotá - Salento
Vamos visitar o centro de Bogotá, a capital da Colômbia, que foi reconhecida pela UNESCO
como uma Cidade Musical em 2012 e que por essa mesma razão, emana cultura e
animação. Passeamos pelo Bairro La Candelaria, o centro histórico da cidade, com cerca
de 500 instituições e grupos artísticos, 50 museus, teatros, bibliotecas e muito mais!
Neste dia vais conhecer locais como o Chorro de Quevedo e a Plaza Bolivar.
Vamos visitar o Museu do Ouro de Bogotá, um dos maiores do mundo e descobrir
tesouros pré-colombianos como Poporo Quimbaya, o primeiro item da coleção deste
museu! Conforme o tempo, fazemos uma visita ao Museu Botero, com uma extensa
coleção de obras do artista Fernando Botero (123 peças da sua autoria e 87 da sua coleção
pessoal). Neste museu podes ver obras de artistas como Renoir, Monet, Degas, Matisse e
Klimt. Imperdível!
No final do dia, um autocarro levar-nos-á até Arménia de onde sairemos depois para
Salento. São sete longas horas num autocarro nocturno.
Estadia: Autocarro

Dia 3 | Salento
Vamos chegar pela manhã a Arménia e daí apanharemos um outro transporte para
Salento, em mais uma hora de viagem. À chegada, faremos o checkin (caso os quartos já
estejam disponíveis) e aproveitamos o resto do dia para descansar, já que a noite foi dura.
No final do dia, já com forças recuperadas, juntamo-nos todos para subir até ao mirador
e ver o pôr do sol, que promete ser memorável. Depois voltamos a descer até à vila para
jantar num nos apaixonantes restaurantes da cidade!
Estadia: Hotel

Dia 4 | Salento
O dia começa bem cedo, com uma visita ao Valle de Cocora, uma área paradisíaca,
conhecida pelas palmeiras típicas da Colômbia. Uma manhã para os amantes da natureza
e de caminhada (e para os que ainda não sabem que o são!) Não tens de te preocupar,
não é uma caminhada dura, são cerca de 3 horas e só uma pequena parte é a subir. Se
achares que não consegues fazer a subida ou mesmo o percurso, podes sempre pedir
"ajuda" a um cavalo (extra).
Durante a tarde voltamos a Salento e vamos conhecer uma das mais famosas quintas de
café, paragem obrigatória na Colômbia e principalmente nesta zona do Eje Cafetero.
Acabamos este dia mais uma vez na bonita vila de Salento. Não te vais cansar deste
pueblo!
Estadia: Hotel

Dia 5 | Salento - Medellín
Um dia de viagem, rumo a Medellín, a paragem mais esperada por fãs da série Narcos!
Teremos uma longa viagem pela frente. Aproveita o resto do dia para descansar pois terás
muitas aventuras nos próximos dias!
Chegamos à cidade de Pablo Escobar ao final do dia. Explora as ruas de Medellín e anda
no Metrocable para uma experiência diferente, com vista do Valle de Aburrá!
Estadia: Hotel

Dia 6 | Medellín
Fã de Narcos? Este é o dia para ti! Dedicamos este dia a Medellín. Faz uma free walking
tour pela Comuna 13, o bairro mais notório da cidade, marcado por uma história de
violência e que ao longo dos anos têm evoluído para um local de otimismo e mudança.

Explora a cidade de Pablo Escobár e Carlos Gardel, aprecia a beleza e o dinamismo da
“cidade da eterna primavera”. O que antes era uma capital do crime, agora é um centro
cultural – considerada a cidade colombiana com mais poesia por metro quadrado!
Estadia: Hotel

Dia 7 | Medellín - Cartagena
Aproveita as últimas horas em Medellín para dar um saltinho a alguns monumentos e
atrações da cidade. Vamos visitar a Plaza Botero, que contém 23 esculturas de Fernando
Botero, entre elas as mundiamente conhecidas Las Gordas e passear pelo Jardim
Botânico.
À tarde partimos para Cartagena, a 5ª maior cidade do país, e uma das mais animadas!
Com as suas ruas coloridas e cheias de vida, é uma cidade que apaixona qualquer um, e
que vais poder conhecer ao fim do dia. É um lugar único no mundo, uma mistura de
culturas brutal!
Estadia: Hotel

Dia 8 | Cartagena
Neste primeiro dia vamos fazer um tour que foge da rota turística! Há muitas praias e
ilhas famosas nesta zona. E claro, cheias de turistas. Nós vamos de barco conhecer uma
das menos conhecidas e esperar que se mantenha assim.
Ao final do dia vem a animação, com a tour de Chiva – um autocarro típico de Cartagena,
com música, que nos leva a passear pela cidade com muita festa à mistura!
Depois de jantar… mais festa! É noite de festa à moda colombiana, vamos conhecer a
noite quente de Cartagena.
Estadia: Hotel

Dia 9 | Cartagena - Riohacha
Depois da festa, o descanso de um dia de viagem é bem-vindo. Cura-te do dia anterior ou
admira as paisagens durante a viagem de autocarro até Riohacha, onde vamos passar a
noite. A viagem de autocarro é longa, prepara-te.
Estadia: Hotel

Dia 10 e 11 | Tour Guajira
Chegou um dos pontos altos da viagem: o Tour à península da Guajira. Uma viagem pelo
deserto colombiano, com imensas paisagens diferentes e praias para explorar! Vamos
conhecer a tribo local e a forma como eles vivem, já que vamos ficar nas suas ‘Rancherias’.
As condições são simples, como podem imaginar, mas a experiência única. Os dias vão
ser passados entre carros 4x4 (as estradas são de terra batida) e paisagens de delirar,
pêres-do-sol inesquecíveis e céus noturnos estrelados. Admito, é desafiante, a cultura é
bem diferente da nossa, mas é para conhecer estas realidades que viajamos!
Estadia: Casa de Família

Dia 12 | Tour Guajira – Santa Marta
Depois da aventura na Tour Guajira, no final do dia partimos para Santa Marta, a cidade
mais antiga de Colômbia e onde vamos eventualmente terminar a viagem. Mas ainda
temos um último desvio! Aqui vamos comer bem, relaxar um pouco e preparar-nos para
o próximo desafio! A viagem não pára!
Estadia: Hotel

Dia 13 e 14 | Tayrona
De Santa Marta viajamos até Tayrona, para duas noites de campismo no Parque Natural,
um pequeno paraíso na costa da Colômbia.
Durante os próximos dias vamos explorar as magníficas praias e selva desta zona.
Aproveita para dar uns mergulhos e relaxar. Deixa-te encantar pelas paisagens dignas de
qualquer postal. A selva acaba onde o mar começa!
Continua a ser um lugar sagrado para as tribos indígenas que lá vivem e vamos perceber
a razão a região de Tayrona não deixa ninguém indiferente.
Até à entrada do parque vamos de autocarro. Da entrada até ao campismo é uma hora
de cavalo. Temos que levar a roupa e alguns mantimentos para os próximos dias. Aqui
tudo se faz a caminhar ou de cavalo, do campismo são cerca de 30 minutos até à zona das
praias, que temos de fazer no início e no final do dia, pois o resto do tempo podes estar
de papo para o ar a apanhar sol ou a mergulhar no famoso mar das Caraíbas.
Estadia: Campismo

Dia 15 | Santa Marta
Regressamos a Santa Marta, onde aproveitamos a última noite de viagem (antes da

extensão) para conhecer esta cidade. Um belo sítio para a despedida desta que foi uma
viagem inesquecível!
Estadia: Hotel

Dia 16 | Regresso ou EXTENSÃO – Cidade Perdida
Hoje é o dia de regressar a casa. Conforme a hora do teu voo, um transfer levar-te-á ao
aeroporto. É hora de nos despedirmos e deixar-te uma palavra de agradecimento!

Dia 16 a 20 | EXTENSÃO – Cidade Perdida + Santa Marta
Não estás pronto para te despedires da Colômbia? Gostas de fazer trekking e de te
lançares à aventura? Junta-te a nós na tour até à Cidade Perdida! Durante 4 dias, vamos
explorar a floresta da Serra Nevada em Santa Marta, até às ruínas de Teyuna, uma
civilização indígena de Tayrona. Esta cidade foi construída por volta do ano 800, ainda
antes do famoso Machu Picchu, e as ruínas só foram encontradas na década de 70.
Se sempre te quiseste sentir um verdadeiro Indiana Jones ou uma Lara Croft, esta é a
aventura certa para ti!
São 3 noites e 4 dias, em que vamos ficar em cabanas rústicas ou tendas e ter as refeições
preparadas pelos locais que nos vão guiar no meio da selva. Estes dias vão terminar da
melhor maneira: em Palomino!
O que vamos fazer aqui logo pela manhã? Uma mota vai levar-nos até ao rio, que vamos
descer numas bóias gigantes até ao mar. O famoso tubbing!
No final do dia voltamos a Santa Marta para as despedidas.
Estadia: 3 noites em tenda/cabana + 1 em hotel

Dia 21 | Santa Marta - Origem
Esperamos que esta viagem não te tenha deixado indiferente! Hoje é o dia de regresso a
casa! Resta-me despedir-me de ti e desejar que esta aventura tenha sido perfeita!
Um até já!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 15 Noites de alojamento (11 em hotel + 2 em tenda + 2 em casa de família)
• Todos os pequenos-almoços
• 3 almoços e 2 jantares
• Entradas e actividades seguintes:

•

•

Museu Ouro Bogotá

•

Valle Corora

•

Finca Café

•

Tour Chiva

•

Tour Isla Piratas

•

Tour Guajira

•

Parque Tayrona

•

Cavalo Parque Tayrona (ida)

Acompanhamento do líder da Landescape

• Todos os transportes dentro do período de experiência (excepto de cariz pessoal)
• Voo Medellín - Cartagena

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NA EXTENSÃO?
• 3 Noites de alojamento em cabanas rústicas + 2 Noites em hotel
• Toda a alimentação (3 pequenos-almoços, 2 almoços e 2 jantares)
• Transportes dentro do programa
• Acompanhamento do líder da Landescape
• Todas as atividades referidas no programa da EXTENSÃO

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 750€)
• Alimentação não especificada
• Todas as atividades não incluídas no programa
• Despesas pessoais
• Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros
• Transfers de/para o aeroporto

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA EXTENSÃO?
• Voo interno Santa Marta – Bogotá (se necessário)
• Alimentação não especificada
• Despesas pessoais
• Seguro pessoal de viagem (obrigatório)
• Transfers para o aeroporto
• Transportes não incluídos no programa

www.landescape.pt

