Expedição à Colômbia
Aventura. 16 dias de viagem. Alojamento em hotéis e rede. Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas João Cardiga.
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A Colômbia encanta sobretudo pela sua gente que nos recebe duma maneira tão calorosa.
O casario colorido, a Arte espalhada por todas as ruas.
Pais muito limpo com gente orgulhosa das suas conquistas recentes.
Hospitaleira pois com 3 milhões de migrantes venezuelanos continua a achar que migrantes pudemos ser todos
nós.
DESTINO
Colombia.

Descrição

TIPO
Descoberta, Tour Leader, .
«O único risco é que queiras ficar» com este «aviso» vamos explorar e conhecer as belas paisagens da
Colômbia. Mergulhar na cultura das cidades mais inovadoras do mundo e ainda dar um passo de dança
para celebrar a vida. Tudo isto acompanhado com uma das melhores gastronomias da América do Sul.
Conhecida também como a Terra del Olvido (Terra do Esquecimento), a Colômbia é para quem a
visitou um dos lugares mais atraentes do mundo, entrelaçando cultura, natureza e história de uma
forma única. Deixe para trás as preocupações e stress do dia-a-dia e venha aprender a desfrutar da vida
como só os colombianos o sabem fazer.

DURAÇÃO
16 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Bogotá

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Chegada a Bogotá

Hotel

-

3

Bogotá

Hotel

P

4

Bogota (Day Trip à Catedral de Sal de Zipaquirá e Laguna de
Guatavita)

Hotel

P

5

Voo Bogota - Armenia. Salento: Quinta de café

Hotel

-

6

Valle del Cocora - Salento - Armenia

Hotel

P

7

Voo Armenia - Medellin

Hotel

P

8

Medellin

Hotel

P

9

Voo Medellin - Santa Marta. Região do Parque Tayrona

Bungalow

P

10

Parque Tayrona - Riohacha

Hotel

P

11

Região indígena: La Guajira

Rede

P-A-J

12

La Guajira (segundo dia) - Riohacha - Palomino

Hotel

P-A

13

Palomino - Santa Marta

Hotel

P

14

Santa Marta - Cartagena

Hotel

P

15

Voo Cartagena - cidade de origem

-

P

16

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Bogotá
Hoje é dia de viajar desde a cidade de origem a Bogotá.
Caso o voo chegue neste dia, a noite terá um valor extra.
2: Chegada a Bogotá
Bem-vindos à Colômbia, terra de gente calorosa, comidas saborosas e um ritmo inesquecível. Chegada e transfere para o hotel,
Check-in a partir das 13:00-14:00 (horário sujeito a confirmação).
Depois de um pequeno descanso retemperador, é o momento de iniciar esta aventura.
Partimos do Hotel em direção do Museu Casa Quinta de Bolivar, para conhecer a história do Símon Bolivar, figura central na
independência do país e motivo de orgulho nacional.
Seguimos rumo a um dos lugares icónico de Bogotá: a Basílica do Senhor de Monserrate. A subida será feita pelo pitoresco
teleférico que nos facilitará a chegada ao topo. A Basílica é um lugar de peregrinação religiosa desde a época colonial até aos dias
de hoje.
Depois passaremos pelo miradouro, onde poderemos apreciar a melhor vista sobre a cidade e entender o seu enquadramento
geográfico.
Iniciamos então a descida pelo caminho pedonal, e podemos aproveitar a beleza natural deste espaço e apreciar alguma fauna
local. Sempre impressionante a força da natureza na Colômbia, mesmo numa grande capital Sul-americana como é Bogotá.
3: Bogotá
Começamos a manhã com a visita ao Museu de Ouro de Bogotá. Este é o maior museu do tipo a nível mundial. Aqui poderemos
ver a riqueza das suas peças. Uma riqueza artística e de diversidade cultural indígena, o verdadeiro ouro deste museu. Ficamos
assim com uma noção da amplitude cultural existente neste país, e que vamos encontrar no resto da nossa viagem.
Seguimos rumo ao centro para fazer uma caminhada pelas ruas típicas da La Candelaria, centro histórico e lugar de fundação da
cidade de Bogotá. Como qualquer capital, esta é uma pequena amostra de todas as culturas que encontraremos nesta viagem.
Teremos também oportunidade para entrar em contacto com a natureza calorosa deste povo, do seu dinamismo e arte. Por este
bairro veremos igrejas históricas, arquitetura colonial e arte de rua enquanto nos misturamos na agitação diária de uma cidade com
8 milhões de habitantes.
4: Bogota (Day Trip à Catedral de Sal de Zipaquirá e Laguna de Guatavita)
Hoje teremos uma excelente oportunidade para aprender um pouco mais sobre a estreita relação que guardam os colombianos com
a religião católica e a cultura pre-colombiana. Enquanto exploramos a esplêndida paisagem natural que rodeia Bogotá.
Primeiro seguimos caminho para a Catedral de Sal de Zipaquirá localizada nas Minas de Sal de Zipaquirá. Um depósito natural de
sal, onde os mineiros esculpiram a vários metros abaixo da terra uma catedral que estende seus muros de rocha salgada durante
vários quilómetros, até unir-se no interior a uma das maiores minas de sal do mundo.
Depois de se deliciar com um almoço tradicional seguimos caminho até ao povoado de Guatavita. Um pequeno povoado que
apresenta uma paisagem pastoril, onde se encontram casinhas brancas, é o lugar ideal para sentar e contemplar a paisagem por
alguns minutos antes de prosseguirmos até a reserva ecológica onde se encontra a Laguna del Cacique Guatavita.
Um lugar localizado em cima das montanhas, entre um bosque andino, onde aprenderemos sobre a civilização Muisca e sobre os
significados dos rituais sagrados em que o ouro e outros objetos valiosos eram jogados na água, durante as cerimónias de oferenda
aos deuses.
5: Voo Bogota - Armenia. Salento: Quinta de café
Partimos de manha de avião para Armenia, onde tomaremos um transporte local (cerca de 1 hora) para chegar a Salento, o
primeiro destino do território Paisa. Uma região una culturalmente, mas que hoje se divide em quatro departamentos. Neste caso
estamos em Quíndio, uma terra de gente acolhedora e empreendedora. Chega o momento de conhecer a cultura do café, tão típica
da Colômbia.

Depois de almoço iremos fazer uma tour a uma quinta cafeteira e seremos guiados pelos peritos locais. Iniciaremos a viagem
descobrindo o importante papel que o café teve no desenvolvimento cultural da região. Vamos também conhecer passo a passo o
crescimento dos grãos de café desde que se planta a semente até à seleção e recolha dos grãos maduros. Entenderemos as
características únicas da sombra, clima, altura, flora, fauna e aves da quinta e a sua influência no cultivo do café. Na fase final
desta visita aprenderemos a fazer um perfeito tinto, nome a que dão ao café na Colômbia.
Dormida em Salento.
6: Valle del Cocora - Salento - Armenia
De manhã partimos de jipe para o Valle de Cocora onde faremos uma caminhada nesta magnífica paisagem. Este vale montanhoso
dos Andes colombianos alberga a Palmeira de Cera, que pinta o caminho de forma única.
Seguimos para visitar a aldeia de Salento. Esta aldeia com arquitetura colonial é cheia de cores, gentes simpáticas e muito
artesanato. Partiremos pela Praça de Bolivar e seguiremos na Rua Real onde existem uma grande variedade de armazéns e oficinas
de artesanato onde se exibem trabalhos em madeira, guadua, fibras naturais, tecidos, joalheria, entre outros.
Daqui subiremos a Via Crucix, até chegar ao miradouro para apreciar um espetacular pôr-do-sol, enquanto apreciamos a
magnitude do Vale que visitámos de manhã.
Depois disto, em autocarro público (cerca de 1 hora), rumaremos até Armenia para passar a noite.
7: Voo Armenia - Medellin
Se há cidade querida na Colômbia, é Medellin. Cidade da eterna Primavera, foi considerada a cidade mais inovadora do mundo.
Foi também conhecida por motivos menos nobres, como terra de Pablo Escobar e de criminalidade. Esse é o passado e hoje é uma
capital de inovação, cultura e eterna simpatia.
Chegamos de avião e depois de almoçar uma Bandeja Paisa, prato típico da região, visitaremos o centro histórico desta cidade. Vai
ser uma oportunidade para ouvir em primeira mão alguns testemunhos e visitar o Museu de Antioquia, um dos museus mais
conhecidos da cidade e que alberga uma importante coleção do artista Colombiano Botero.
Depois de jantar é momento de descomprimir e dar um passo de dança num dos seus inúmeros clubes de Salsa.
Noite em Medellin.
8: Medellin
Neste dia iremos passear pelas artes da comuna 13 e perceber como uma cidade consegue-se transformar pelo seu dinamismo.
Mais do que uma tour artística (com um guia local), passearemos pelas histórias das pessoas e das ruas do bairro que foi
considerado o mais perigoso do mundo. Esta transformação é também a transformação duma cidade, e mesmo de um país, que foi
capaz de sair de um ciclo de violência mantendo a sua autenticidade e alegria de viver.
Ainda teremos tempo para experimentar algumas iguarias típicas da comida de rua colombiana. Ao final da tarde iremos passear
pelo Jardim Botânico de Medellin onde podemos conhecer a enorme variedade de plantas e mariposas de Colombia.
9: Voo Medellin - Santa Marta. Região do Parque Tayrona
Depois da viagem de avião, seguiremos rumo até à região de Parque Tayrona onde chegaremos a meio da tarde.
Relaxaremos um pouco no nosso hotel e descobrimos porque é que aqui a vida tem mais sabor, ao desfrutar da brisa quente e
natureza deste paraíso.
10: Parque Tayrona - Riohacha
Neste manhã dirigimo-nos ao Parque Nacional de Tayrona onde passaremos o dia. É uma grande área protegida que abrange o
sopé da Sierra Nevada de Santa Marta até chegar à costa caribenha. É conhecido pelas enseadas à sombra de palmeiras, as lagoas
costeiras, a floresta tropical e uma rica biodiversidade que cruzaremos até chegar ao cabo de S. Juan.
Ao final da tarde seguiremos até ao próximo destino: Riohacha, onde pernoitaremos.
11: Região indígena: La Guajira
Partimos às 8 da manhã com destino ao Cabo da Vela.
De caminho passamos por Uribia (capital indígena da Colômbia) e seguimos em direcção a Manaure (o maior complexo de sal na
Colombia) através de um caminho pelo meio do deserto. Em Manaure teremos uma visita guiada para conhecer o processo de
extracção de sal.
Almoçaremos no Cabo da Vela e aproveitamos para desfrutar da paisagem com a combinação do mar e deserto.
O jantar e dormida serão numa Ranchería, um hotel típico, onde se passa a noite em redes (o wc é exterior e não é possível tomar
banho).
Nota: possibilidade de dormir numa cama, mediante um custo adicional e disponibilidade.
12: La Guajira (segundo dia) - Riohacha - Palomino
De manhã cedo, depois de um delicioso pequeno-almoço, visitaremos a praia Pilón de Azúcar e subiremos uma pequena montanha
para ter uma bela vista do deserto e do mar de Cabo de la Vela. Depois voltaremos ao lodge para almoçar e finalmente
retornaremos a Riohacha.

Daqui seguimos numa viagem de autocarro de cerca de 3h, para Palomino, onde passaremos a noite.
Nota: a noite será em quarto duplo.
13: Palomino - Santa Marta
Despertamos ao som das ondas para conhecer esta aldeia única. Ponto de entrada para a Serra Nevada, aqui podemos entrar em
contacto com a cultura indígena Kogui, a vida alternativa dos Hippie-Koguis, o sabor da cultura costenha, e a diversidade de
mochileiros e as suas artes. Iremos passear pela linda natureza e desfrutar do seu rio e floresta.
Ao final do dia chegaremos a Santa Marta, para descansar.
14: Santa Marta - Cartagena
Partimos de autocarro durante a manhã (cerca de 5 horas) e chegamos à cidade-postal de Colombia: Cartagena.
Saímos depois de almoço para um passeio pelo centro histórico, cheio de prístina arquitectura colonial. Com um passado histórico
importante, Cartagena foi o porto de saída das riquezas desta região. Por ter sido alvo de pirataria, foi construída uma fortificação à
volta da cidade que ainda hoje existe e por onde passearemos, enquanto nos contagiamos pela maresia e cores com que se veste
Cartagena.
É altura de celebrar esta aventura num dos excelentes restaurantes de Cartagena.
E depois é momento de comemorar com uns passos de dança num dos históricos clubes de salsa da cidade. A viagem terminará,
mas levaremos connosco uma experiência difícil de igualar.
15: Voo Cartagena - cidade de origem
Dia livre e ida para o aeroporto de acordo com o horário do voo.
16: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 1350,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Não tem.
Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas durante todo o itinerário;
Transferes de e para o aeroporto, no país a visitar (ver condições particulares);
Todos os transportes terrestres em veículos públicos e privados;
Alojamento em quarto duplo e rede;
Refeições de acordo com o itinerário;
Visitas de acordo com o itinerário;
Guia local (língua espanhola) em Medellin e Guajira;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais e voos domésticos;
Todos os extras pessoais (internet, lavandaria, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Estimam-se gastos locais em cerca de 300 Eur;
Taxa de aeroporto à saída, cerca de 25 Eur;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
Documentação
- Passaporte válido, cuja data de validade seja superior a 6 meses após data de regresso.

Condições Particulares
- Viajantes com mais de 70 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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