CARTAGENA DAS ÍNDIAS & PANAMÁ
SAÍDA: 01.08. A 10.08.2019
A cidade foi fundada em 1 de junho de
1533, e foi batizada em homenagem a
Cartagena, na Espanha. No entanto, o
assentamento de vários povos indígenas na
região da Baía de Cartagena data de 4000
a.C. Durante o período colonial, a cidade
teve um papel fundamental na
administração e na expansão do Império
Espanhol nas Américas, sendo sede de
governo e moradia dos vice-reis espanhóis.
O centro histórico de Cartagena, conhecido
como a cidade fortificada, foi declarado
Patrimônio Nacional da Colômbia, em 1959,
e posteriormente Patrimônio Mundial pela
Unesco, em 1984. Em 2007, suas
fortificações e planejamento arquitetônico
militar foram declarados como a quarta
maravilha da Colômbia.
1º DIA – 01.08.2019 - BELO HORIZONTE / SÃO PAULO
/ BOGOTÁ / CARTAGENA - Traslado de cortesia em
ônibus da São José Viagens, com o mínimo de 15
pessoas, ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves
- CONFINS, para embarque em voo com destino a São
Paulo. Saída para Bogotá as 06:35 | chegada em
Bogotá as 10:40 | chegada em Cartagena as 14:02.
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Resto do dia
livre para atividades independentes. Hospedagem.
2º DIA – 02.08.2019 - CARTAGENA – Café da manhã e
dia livre para aproveitarmos o mar do Caribe e tudo
que o hotel e a Cidade de Cartagena das índias
oferecem.
3º DIA – 03.08.2019 - CARTAGENA – Café da manhã.
Sugerimos passeio pela cidade de Cartagena
conhecendo seus principais pontos turísticos e
históricos desta bela cidade, como: Cidade
Amuralhada - A Cidade Amuralhada é a região de
Cartagena cercada por uma antiga muralha, que tinha
como função proteger contra os ataques estrangeiro.
Ela é formada por quatro pequenos bairros: Centro,
San Diego, Matuna e Getsemani, e concentra alguns

dos principais pontos turísticos da região – entre eles o
Palácio da Inquisição e a Torre do Relógio. Dentro das
muralhas está quase toda a parte antiga de Cartagena,
com suas ruas românticas e edificações antigas. Torre
do relógio - Um dos monumentos mais conhecidos da
cidade, a Torre do Relógio é um dos símbolos de
Cartagena e antigamente serviu como a única entrada
para a cidade murada, separando dois bairros bem
tradicionais da cidade. Castelo de San Felipe de
Barajas - Apesar do nome, a construção é uma
fortaleza que protegia a cidade contra invasores, como
os piratas. Nossa indicação é fazer uma visita guiada na
atração, para não perder nenhum detalhe da história
da fortaleza e da cidade. Las Bóvedas - A Las Bóvedas é
um mercado de artesanato, ocupa hoje o que já foi um
espaço de armazenamento de pólvora e uma cadeia.
Café Del Mar - Esse bar fica no topo da muralha e atrai
muitos turistas para assistir ao pôr do sol. Praça Santo
Domingo - A praça tem em sua volta os dois prédios
civis mais antigos da ilha, a Igreja e a Faculdade de
Santo Domingo, ambas construídas entre 1579 e 1698.
O local também é cercado por muitos restaurantes e
bares. Paroquia de San Pedro Claver - Reconstruída no
século XVII depois de um incêndio, a paróquia surgiu
no cenário de Cartagena em 1580 e abriga os restos
mortais do apóstolo dos escravos, San Pedro Claver.
Convento La Popa - Esse prédio é original do século
XVII, quando serviu de refúgio a escravos que fugiam,
mas, ao longo do tempo, se transformou em um prédio
com funções militares.
4º, 5º, 6º DIAS – 04.08, 05.08 E 06.08.2019 –
CARTAGENA - Dia inteiramente livre para
aproveitarmos o mar do Caribe e tudo que o hotel
oferece. Outros lugares para conhecer em Cartagena:
Bocagrande; Casa de la Moneda; Getsemaní;
Monumento Sapatos Velhos; Museu Naval; Museu da
Esmeralda; Palácio de la Inquisición; Parque Bolívar;
Plaza San Diego; Plaza de Bóvedas; Plaza de la
Proclamación; Plaza Fernanders Madrid; Plaza de los
Coches e Teatro Adolfo Mejía.
7º DIA – 07.08.2019 - CARTAGENA / PANAMÁ –
Traslado hotel/aeroporto para embarque no voo as
12:30h com chegada no Panamá as 14:18h. Chegada,
recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre para
atividades independentes. Hospedagem.
8º DIA – 08.08.2019 – PANAMÁ – Após o café da
manhã, city-tour conhecendo os principais pontos
turísticos da Cidade do Panamá, com visita ao famoso
Canal do Panamá. Retorno ao hotel. Noite livre.

9º DIA – 09.08.2019 - PANAMÁ – Dia inteiramente
livre para aproveitarmos tudo que o hotel oferece.
Sugerimos passeio pela cidade para compras.
10º DIA – 10.08.2019 - PANAMÁ / BOGOTÁ / SÃO
PAULO / BELO HORIZONTE - Café da manhã. Em hora
oportuna, traslado ao aeroporto para embarque no
voo com destino a São Paulo e conexão internacional.
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. Chegada e traslado de
cortesia em ônibus da São José Viagens, com o
mínimo de 15 pessoas, do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves – CONFINS |Terminal Turístico JK.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
 6 noites de hospedagem em CARTAGENA – ALL
INCLUSIVE;
 Cocktail de boas-vindas;
 Buffet de café da manhã;
 Buffet de almoço;
 Jantar à la carte no restaurante especializado
acompanhado de vinhos;
 Petiscos Ilimitados;
 Programação de atividades permanentes;
 Show com música ao vivo todas as noites;
 Bebidas refrescantes e não alcoólicas, bar
aberto com licores internacionais;
 Cadeiras e toalhas para a praia;
 Traslados in/out;
 3 noites de hospedagem com café da manhã
no PANAMÁ;
 City-tour e visita ao Canal do Panamá;
 Traslados in/out;
 Passagem aérea conforme abaixo;
 Guia Brasileiro acompanhante com o mínimo
de 15 pessoas;
 Traslado de ida e volta de cortesia para o
Aeroporto de Confins em ônibus da São José
Viagens, com o mínimo de 15 pessoas;
 1 bolsa de viagem São José Viagens.
VOO:
Voo: 86 GRU - São Paulo - Saída: 01/08/2019 - 06:35 |
BOG - Bogotá - Chegada: 01/08/2019 - 10:40.
Voo: 9788 BOG - Bogotá - Saída: 01/08/2019 - 12:30 |
CTG - Cartagena - Chegada: 01/08/2019 - 14:02.
Voo: 9541 CTG – Cartagena - Saída: 07/08/2019 - 09:29
| BOG - Bogotá - Chegada: 07/08/2019 - 10:58.
Voo: 8372BOG – Bogotá - Saída: 07/08/2019 - 12:30 |
PTY - Cidade do Panamá - Chegada: 07/08/2019 14:18.
Voo: 8375PTY - Cidade do Panamá - Saída: 10/08/2019
- 17:39 | BOG - Bogotá - Chegada: 10/08/2019 - 19:14.

Voo: 85 BOG - Bogotá - Saída: 10/08/2019 - 21:10 |
GRU - São Paulo - Chegada: 11/08/2019 - 05:20.
HOTÉIS:
CARTAGENA DAS ÍNDIAS - Occidental Grand Playa
Manzanillo
PANAMÁ - Hotel El Panamá Convention Center e
Casino
VALOR PARTE TERRESTRE E AÉREO – PREÇO POR
PESSOA EM DÓLAR:
USD 2.010,00
USD 160,00 TAXAS
FORMAS DE PAGTO:
À VISTA: 3% de desconto
PARCELADO: Entrada de 20% + 9X (cartão ou boleto,
parcela mínima R$ 100,00).
Obs.: Pagamento com o câmbio do dia com validade
até as 11:00h do dia seguinte. Após este horário
consultar novo câmbio.
VALOR DO SEGURO VIAGEM – PREÇO POR PESSOA EM
DÓLAR:
USD 55,00 ATÉ 70 ANOS USD 83,00 ACIMA DE 70
ANOS
FORMA DE PAGTO: À vista.
FRT INFORMA:
•
Passaporte: Para viajar é necessário que o
passaporte tenha no mínimo 06 meses de validade.
OBS: Caso seu passaporte seja estrangeiro (dupla
cidadania), é obrigatório o preenchimento do
formulário
online.
ESTA
http://www.esta.us/portugues.html e verifique se está
com selo atualizado.
•
Vacina de Febre Amarela: Certifique-se
também de ter tomado as vacinas exigidas pelos países
a serem visitados, especialmente a vacina de febre
amarela que deve ser tomada até 10 dias antes do
embarque e que tem que ter o carimbo da ANVISA.
OBS.:





TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E
ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO;
PAGTO COM O CÂMBIO DO DIA;
POSSIBILIDADE DE COMPARTIR APTO, PARA
PESSOAS QUE VIAJAM SOZINHAS;
LUGARES LIMITADOS.

SÃO JOSÉ VIAGENS / FRT OPERADORA
RUA GOITACAZES, 333 – LOJA 01 – CENTRO – BELO
HORIZONTE – MG - (31) 2519.6900 | 2531.9300
www.saojoseviagens.com.br

