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DIA 01: LISBOA / BOGOTA (-/-/J)   

Comparência no aeroporto de Lisboa às 9h30 para tomar o voo com destino a Bogotá. Assistência nas 

formalidades de embarque. Saída prevista às 12h00; chegada a Bogotá às 15h55. Assistência pelo nosso 
representante local e transfer para o Hotel Pestana 100 (ou similar). Alojamento e resto do dia livre. Jantar. 
 

DIA 02: BOGOTA (P/-/J) 
Pequeno-almoço no hotel. Às 8:00h, saída para o City Tour: visita panorâmica da cidade, com início no centro 
histórico e paragem no Bairro da Candelária, o mais antigo da cidade. Continuamos para a Praça Bolivar, onde se 
encontram importantes edificios – Palácio da Justiça, Capitólio Nacional, Alcadya Mayor de Bogotá, Colégio de São 

Bartolomeu, Catedral Primada e Capela do Sagrario. Visita ao Museu do Ouro e à Quinta de Bolivar. Continuação 
para visita à Casa da Moeda e ao Museu Botero, o artista plástico mais importante da Colômbia, onde 
encontramos pinturas, desenhos e esculturas, num total de 123 obras. A visita termina com subida a Monserrate. 
Regresso ao hotel. Tarde livre. Jantar e alojamento. 
 

DIA 03: BOGOTA / ZIPAQUIRÁ / BOGOTÁ (P/A/-) 
Pequeno-almoço no hotel. Às 8:00h, saída em autocarro para Zipaquirá. Atravessamos a cidade de Norte a Sul, 

até à Savana de Bogotá, localizada na Cordilheira Oriental a uma altitude de cerca de 2.600m, onde se cultivam a 
maior parte das flores do País. Continuamos para Zipaquirá, geralmente designada Zipa e conhecida por “Cidade 

de Sal”. Visita à Catedral de Sal, considerada a jóia da arquitectura moderna da Colômbia. Durante os 90 minutos 
de visita percorremos as 14 estações da Via Sacra e, ao mesmo tempo, apreciamos zonas de beleza ímpar como a 
Cúpula, o Coro, as Três Naves da Catedral, etc; dentro da mina, a 32m de profundidade, encontramos locais onde 
é possível tomar uma bebida quente e comprar lembranças do local. Almoço no Restaurante San Alejo. Regresso 
ao hotel. Resto da tarde livre. Alojamento. 
 

DIA 04: BOGOTA – PEREIRA ou ARMÉNIA (P/A/J)  
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, saída para o aeroporto para tomar o voo com 
destino a Pereira/Arménia. Assistência à chegada pelo nosso representante local e transfer para a Hacienda San 
Alberto, onde se produz o afamado Café San Alberto. Aquí, com a ajuda de um guía especialIzado, vamos 

conhecer todo o processo que envolve esta bebida - desde a plantação até chegar à nossa chávena - ao mesmo 
tempo que disfrutamos de uma incomparável paisagem. Saída para o Café San Alberto, no Departamento de 
Quindío; durante o percurso podemos apreciar o Património paisagístico e cultural declarado pela UNESCO. 
Almoço. Transfer para o Hotel Bosque del Samán Quimbaya (ou similar). Jantar e alojamento. 
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DIA 05: PEREIRA ou ARMÉNIA (P/A/J)  
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, saída para visitar o Jardim Botânico e o 
Mariposário. Num espectacular bosque vamos encontrar mais de 600 variedades de plantas, mais de 70 espécies 

de aves e mais de 2.000 espécias de borboletas. Continuamos para o Vale do Cócora onde seremos recebidos com 

um cocktai de boas vindas – Canelazo – e onde nos será servido o almoço. Acompanhados por um eco-guia 
iniciamos uma caminhada até ao “Bosque de Niebla”, onde podemos apreciar a bio-diversidade de fauna e flora 
deste local. Regressamos pelo camino ecológico onde se encontra a “bipalma” de cera mais alta do Mundo – a 
árvore nacional da Colômbia – onde vamos fazer o ritual da palma de cera de Quíndio e conhecer a  razão pela 
qual os aborígenes adoravam esta palma. Terminamos semeando novas palmas para a eternidade. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.  
 

DIA 06: PEREIRA ou ARMÉNIA / CARTAGENA (P/-/J)  

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transfer para o aeroporto para tomar o voo vom 
destino a Cartagena. Assistência à chegada pelo nosso representante local e trnsfer para o Hotel Almirante 
Cartagena (ou similar). Tempo livre para disfrutar das facilidades do hotel. Jantar e alojamento. 
 

DIA 07: CARTAGENA (P/-/J)  
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. De tarde, saída para city tour: visita panorámica à zona residencial e 

turística de Bocagrande e Castillogrande, Centro Histórico dentro das muralhas e ao  típico bairo de Manga, 

costruído no início do sec XX. Visita ao Mosteiro e Igreja de La Popa; do claustro, construido em 1606, podemos 
apreciar uma magnífica vista da cidade. Visita ao Castelo de São Filipe de Barajas, uma enorme fortaleza 
construída ao longo de 200 anos para defender a Cidade dos ataques dos inimigos da Coroa Espanhola. Regresso 
ao hotel. Em hora a determinar localmente, transporte para o jantar no Restaurante Juan del Mar. Regresso ao 
hotel. 
 

DIA 08: CARTAGENA (P/A/J)  
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o porto para tomar as lanchas rápidas que nos levam até ao 

Arquipélago das Ilhas do Rosário, um passeio de cerca de 50 minutos até uma das Ilhas, onde é servido um 
almoço buffet típico. Visita Opcional ao Aquário Natural San Martin de Pajarelos. Regresso ao hotel. Em hora a 
determinar localmente, saída para para um passeio nocturno de cerca de 45 minutos, em coche, pelo Centro 
Histórico para admirar as magníficas casas coloniais, as praças e as vielas, carregadas de histórias e lendas. O 
passeio termina no famoso El Santíssimo. Regresso ao hotel. 
 

DIA 09: CARTAGENA / CIDADE DO PANAMÁ (P/-/-)  
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto para tomar o voo com 

destino à Cidade do Panamá. Assistência à chegada pelo nosso representante local e transfere para o Hotel 

Wyndham Garden (ou similar). Alojamento. 

 

DIA 10: CIDADE DO PANAMÁ / EMBERA / CIDADE DO PANAMÁ (P/A/-)  
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Parque Nacional Chagres, onde vamos poder apreciar as belezas 

naturais da floresta tropical e conhecer de perto a cultura local, junto da Comunidade Indígena de Embera. Em 

pequenas canoas motorizadas vamos navegar pelo Lago Alajuela e pelo Rio Chagres, ao encontro desta 

hospitaleira Comunidade, que nos vai explicar a sua cultura e tradições, mostrar o seu artesanato, e com quem 

vamos almoçar. Será certamente uma experiencia inesquecível. Vamos poder tomar um refrescante banho na 

piscina natural ou nas quedas de agua. Regresso ao hotel. Alojamento. 
 

DIA 11: CIDADE DO PANAMÁ / CANAL DO PANAMÁ / CIDADE DO PANAMÁ (P/A/J)  

Pequeno-almoço no hotel. Esta visita histórica começa nas ruínas da “Antiga Panamá”, a primeira cidade 
fundada no Ístmo pelos Espanhóis. Coninuamos para o “Casco Antiquo”, construido em 1673, depois da “Antiga 
Panamá” ter sido saqueada e incendiada. No “Casco Antíquo” predominam os esgtilos coloniais Francês e 
Espanhol. Nesta parte da cidade encontram-se o “Golden Altar”, que sobreviveu à destruição da Cidade Antiga, o 
“Flat Arch”, obra de engenharia que assinala a decisão dos EUA de construir o Canal, Igrejas e a Catedral, o 

Palácio Presidencial, o Grande Teatro Nacional, as Bóvedas (celas) e a Praça Francesa com a história da 
construção do Canal escrita nos seus murais. Na Praça da Independência encontramos um dos mais belos 
edificios, o Museu do Canal Interoceanico. Almoço. Continuação para a Eclusa de Miraflores. Das três eclusas do 
Canal do panamá, esta é a mais próxima da Cidade do Panamá. Podemos apreciar esta magnífica obra de 
engenharia que, utiliza o mesmo sistema hidráulico desde a sua construção. Depois de asistir a uma apresentação 
audiovisual no Centro de Visitantes, transfer para o aeroporto para tomar o voo com destino a Lisboa. Saída às  
19h40. Refeições e noite a bordo. 
 

DIA 12: … / LISBOA  
Chegada prevista às 10h. Fim da viagem e dos nossos serviços. 
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PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO – 2980€* 
PREÇO POR PESSOA EM QUARTO INDIVIDUAL – 3620€* 
 
O preço inclui: 

- Passagem aérea Lisboa / Bogotá e Panamá / Lisboa, em voo regular TAP; 
- Passagem aérea Bogotá / Arménia / Pereira / Cartagena / Cidade do Panamá, em voos regulares; 
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível (462€), a confirmar na emissão dos bilhetes; 
- Todos os transferes mencionados no Programa; 

- Alojamento nos hotéis selecionados (ou similares), em regime de alojamento e pequeno-almoço; 
- Todas as refeições mencionadas no Programa; 
- Todas as visitas e entradas mencionadas no Programa; 

- Taxas hoteleiras, de serviço e IVA; 
- Seguro de viagem; 
- Acompanhamento de um representante da Mania das Viagens, a partir de Lisboa. 
 
O preço não inclui: 
- Vistos e/ou Taxas Locais; 
- Quaisquer refeições ou serviços não mencionados no Programa; 

- Bebidas; 
- Taxas captura de imagens, se aplicáveis em algum dos locais de visita; 
- Despesas de natureza pessoal, serviço de lavandaria, mini-bar, chamadas telefónicas etc; 
- Qualquer serviço não referido em “O preço inclui”; 

- Gorgetas. 
 

* PREÇO COM BASE NO NÚMERO MÍNIMO DE 16 PARTICIPANTES 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO 1 AGOSTO 2014 
 

 
 
PLANOS DE PAGAMENTO: 

 
INSCRIÇÃO ATÉ 31 MAIO – 25% 
PAGAMENTO ATÉ 30 JUNHO – 20% 
PAGAMENTO ATÉ 31 JULHO – 25% 
PAGAMENTO ATÉ 31 AGOSTO – 20% 
PAGAMENTO ATÉ 30 SETEMBRO – 10% 

 

INSCRIÇÃO ATÉ 30 JUNHO – 25% 
PAGAMENTO ATÉ 31 JULHO – 25% 
PAGAMENTO ATÉ 31 AGOSTO – 25% 
PAGAMENTO ATÉ 30 SETEMBRO – 25% 

 
INSCRIÇÃO ATÉ 31 JULHO – 40% 
PAGAMENTO ATÉ 31 AGOSTO – 30% 

PAGAMENTO ATÉ 30 SETEMBRO – 30% 

 
 
 

 
 


