
CARTAGENA E SAN ANDRÉS 

 
SAÍDA: 05/03/2020 – 8 DIAS 

 

ROTEIRO 
 
DIA 01 (05/03) – Porto Alegre / Cartagena 
Embarque no aeroporto com direção a Panamá/Cartagena. Chegada em Cartagena e traslado 
para Hotel. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 02 (06/03) – Cartagena 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 03 (07/03) – Cartagena 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 04 (08/03) – Cartagena 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 05 (09/03) – San Andrés 
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e embarque no voo com destino a San Andrés. Dia 
livre. Hospedagem. 
  
DIA 06 (10/03) – San Andrés 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
  
DIA 07 (11/03) – San Andrés 
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 08 (12/03) – San Andrés / Porto Alegre 
Café da manhã. Em horário determinado, traslado para o aeroporto e embarque no voo de 
retorno. 
 
 

INCLUI  
 
» Passagem aérea  
 

 
 
» Traslado de chegada e saída em Cartagena em serviço regular 
» 04 noites de hospedagem em Cartagena com café da manhã 
» Traslado de chegada e saída em San Andrés em serviço regular 
» 03 noites de hospedagem em San Andrés com sistema all inclusive 
» Seguro Viagem 



HOTÉIS 
 

Hotel Cartagena Plaza - Cartagena 
Bocagrande, Carrera 1ra No.6 -154, Cartagena de Indias, Bocagrande, 130001 Cartagena das 
Índias, Colômbia 
  

 

Uma piscina na cobertura, uma casa noturna no local e quartos com vista do mar poderão ser 
desfrutados a 5 minutos a pé da praia e do centro histórico de Cartagena. Há excursões 
disponíveis para a Ilha do Rosário, nas proximidades. Há Wifi disponível. O Hotel Cartagena Plaza 
dispõe de um saguão amplo, com piso polido e lustres elegantes. Você poderá praticar esportes 
aquáticos na marina, nas proximidades. Todos os quartos dispõem de vista do mar ou da cidade. 
Os quartos possuem piso de mármore, cortinas do chão ao teto em tons de marrom e elegantes 
móveis de madeira com estofados que combinam com a decoração. Além disso, as unidades, 
com ar-condicionado, incluem sofás e banheiros com banheiras. Um buffet de café da manhã 
completo, com frutas da estação e café colombiano, é servido diariamente na área para 
refeições, que conta com um mural pintado à mão. O Restaurante Kazabe, decorado com 
modernas mesas de vidro e paredes espelhadas, oferece sushi. Além disso, uma recepção 24 
horas, um clube e um clube infantil estão disponíveis. 

Decameron Marazul All Inclusive – San Andrés 
Km 4 Via San Luis, 880001 San Andrés, Colômbia 
  

 

O Hotel Decameron Marazul dispõe de piscina, quadra de vôlei de praia e uma casa noturna, e 
oferece quartos com ar-condicionado e varandas privativas em San Andrés. Possui também 3 
restaurantes. A propriedade fica a apenas 100 m da praia. Os quartos do Hotel Decameron 
Marazul são frescos e arejados, e estão decorados com móveis de vime e piso frio. Todos 
possuem varandas privativas, TV a cabo e ar-condicionado. Um buffet de café da manhã é 
servido diariamente. O restaurante La Terraza oferece um buffet, enquanto o restaurante 
Caravalle serve pratos internacionais. Você também pode saborear várias opções de filés no El 
Rodeo. As bebidas podem ser apreciadas nos 3 bares diferentes do hotel. Você pode relaxar na 
piscina ou utilizar a academia do hotel. Você também pode pescar ou fazer um curso 
introdutório de mergulho com cilindro. Você pode solicitar sessões de massagem. Além disso, 



são realizados shows ao vivo todas as noites. Aproveite para desfrutar de um passeio por um dos 
cabos mais bonitos da ilha, disponível por uma taxa extra. 

VALORES POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO = R$ 5.662,00 + R$679,00 taxas 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


