DESDE AMAZONAS
SAFARI AO PÔR DO SOL
Os lagos nos afluentes do Amazonas são ecossistemas únicos, muita variedade de vida selvagem. Entre o
lago e lago há muitas diferenças, dependendo do seu tamanho e do tipo de floresta que a rodeia. Neste
passeio entramos no desfiladeiro Gamboa (Peru). Iremos em barcos com capacidade de 5 a 20 pessoas,
onde podemos descobrir uma grande variedade de aves que dominam essas paisagens, como os macacos
preguiçosos e algumas outras espécies arbóreas que fazem parte deste maravilhoso habitat, e no final do
passeio, voltar para admirar um pôr do sol inesquecível.
INCLUI: transporte fluvial em lanchas para 5-20 pessoas guia profissional, lanternas, refrescos.
RECOMENDAÇÕES: calça e camisa manga comprida, repelente, sapatos confortáveis fechados.
SAÍDA: 13:30.
RETORNO: 17:30.
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax.
MAXIMO DE PESSOAS: 18 pax.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas comafeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).

PORTO NARIÑO/ARTESANATOS
Um completo percurso sobre o grande Rio Amazonas desde Letícia onde poderá visitar e admirar diversos
ecossistemas como: Reserva da vitoria regia, conheceremos o loto mais grande do mundo. Rio acima
encontraremos uma comunidade de nativos da etnia Tikuna: Macedônia, um lugar perfeito para apreciar
os artesanatos desenhados e feitos pelos habitantes, entre os que sobre saem as tapeçarias e bonecos
feitos de tururi (casca de arvore), lindos acessórios feitos com sementes e plumas, espetaculares mochilas
tecidas com fibra e uma grande variedade de objetos como pensadores, bastões, fivelas e colares feitos do
pau Brasil (brosimum rubescens taub) uma espécie de madeira muito fina e de grande valor cultural para
muitas das comunidades indígenas da região. Qualquer destes artesanatos será um presente perfeito para
levar a nossos seres queridos. Logo um recorrido em porto Narinho, o segundo Município do Estado; um
povoado muito característico, habitado por nativos e colonos (denominado o presépio da Colômbia).
INCLUI: transporte fluvial em barcos com capacidade para 5 – 28 pessoas, entrada à reserva natural Flor de
Loto, comunidade de Macedônia, guia profissional, museu Natural (2 módulos, mundo subaquático e a
praia noturna), refrescos, almoço típico.
RECOMENDAÇÕES: sapatos apropriados para caminhar, repelente, roupa leve de cor claras (verde ou azul),
bloqueador solar, chapéu, óculos de sol, impermeáveis.
Duração da caminhada em Porto Narinho: 45 minutos aproximadamente.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influencia de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 8h Regresso: 17h
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 70 pax

RESERVA NATURAL CERCAVIVA
Depois de um breve passeio terrestre chegaremos a um lugar muito especial: a reserva Cerca Viva, um
modelo de inter-relação homem-natureza e diversidade de agroflorestais. Aquí realizaremos a eco rota “a
dinâmica da selva” espaço de educação ambiental que aproxima e ilustra aos visitantes a dinâmica da
floresta (flora e fauna). Durante o passeio é muito provável poder observar uma variedade incrível de
insetos fabulosos, diferentes classes de aves, os macacos boca branca, as rãs venenosas, serpentes, guarás
e esquilos, entre outros. Ao percorrer as trilhas dos Saltadores, os Boca branca, a Quebrada, a Seringa e as
rãs, o visitante compreende a necessidade de conservar e manusear sustentavelmente os recursos da
floresta para que nossos descendentes possam também disfrutar deste maravilhoso ecossistema: as selvas
do Amazonas.
INCLUI: transporte terrestre em automóvel, a entrada na reserva, guia profissional, sucos ou fruta de
colheita.
RECOMENDAÇÕES: repelente, roupa leve de cor clara (verde ou azul), sapatos apropriados para caminhar,
protetor solar e chapéu.
Duração da caminhada: 90 minutos aprox.
MINIMO DE PESSOAS: 3 pax.
MAXIMO DE PESSOAS: 10 pax.
NIVEL DE DIFICULDADE: I IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres
grávidas, nem pessoas com afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A
excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou
pessoas baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 9h/14h
RETORNO: 12h/17h

CAIAQUE NOS LAGOS DE YAHUARCACA
O Amazonas está formado por uma floresta úmida tropical que atua como termorregulador do ambiente e
recipiente da mega biodiversidade reservatório genético da fauna e da flora. Ao remar pelos lagos de
Yahuarcaca, cuja diversidade ecológica te intera ao meio, podendo percorrer a selva inundada na época do
inverno e desfrutar de uma paisagem exótica, navegar entre as seringueiras, cedro vermelho, mogno e
mulateiro; apreciar suas raízes, flora e fauna como aves (garças, jaçanã, pato agulha, martin pescador,
corvo marinho, japu, águias, gaviões), mamíferos como bicho preguiça e em certas épocas do ano botos cor
de rosa e cinza, assim como também répteis, anfíbios, peixes, insetos e uma grande variedades de plantas
sem precedentes como a famosa Vitória Régia (maior flor aquática do mundo), o grande renaco com suas
raízes aéreas e seu entorno mágico. Se remar em silêncio por estas águas cheias de vida, poderá desfrutar
de conserto único produzido pela selva. De caiaque poderemos apreciar a paisagem acompanhada de
experientes intérpretes ambientais da região.
INCLUI: transporte terrestre, caiaque para duas pessoas com coletes e remos, guia profissional, sucos.
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, chapéu, repelente, roupa de banho, tênis, wet shoes, bloqueador solar,
muda de roupa adicional. Não portar objetos de valor que possam cair no lago e molhar ou se perder.
Aviso: Por favor, levar em conta que esta excussão requer um ótimo estado físico. O guia da excussão se
reserva do direito de rejeitar o participante que não cumpram com este requisito sem direito de
reembolso.
Opcional: ajudante para remar ($)
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 48 pax
NIVEL DE DIFICULDADE: I – II IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas,
nem pessoas com afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico.
A excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos
ou pessoas baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
Aviso: A duração do passeio depende da correnteza do rio e a habilidade dos participantes.
SAÍDA: 9h/14h
RETORNO: 12h/17h

PESCA ESPORTIVA ARTESANAL
A selva amazônica é uma região exuberante, causa das abundantes chuvas que recebe durante todo o ano.
O Amazonas é o rio mais caudaloso do mundo e sua bacia forma a maior floresta tropical do planeta. A
Amazônia conta com uma riqueza natural extraordinária e com mais de 100 rios afluentes, existe uma
biodiversidade de peixes entre os quais se encontra o pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo.
Desfrutemos de um dia de aventura de pesca artesanal de baixo impacto ecológico, poderemos testar
nosso pulso com a calma de um peixe grande, e até mesmo parar para pescar uma piranha com vara de
pesca e arpão indígena de 3 pontas, pescar bagre (peixe gato), dourados, sardinhas, etc.
INCLUI: transporte fluvial em canoas com capacidade para 6 pessoas, guia pescador
artesanal, almoço, água.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, sapato tipo tênis ou wet shoes, chapéu,
óculos de sol, repelente.
MINIMO DE PESSOAS: 2 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 5 pax.
NIVEL DE DIFICULDADE: II IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres
grávidas, nem pessoas com afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A
excursão se reserva o direito de não admitir a algum participante que não
cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 8h/14h
RETORNO: 12h/18h

RESERVA NATURAL ILHA DOS MACACOS
Atreva-se a viver uma nova aventura na Reserva Natural Ilha dos Macacos, localizada a 35 Km de Letícia a
uns 45 minutos de navegação pelo Rio Amazonas com uma extensão de 450 hectares. Descubra as trilhas
de pontes elevadas onde começa o entorno ambiental e cultural da ilha e seus habitantes, conheça a
história dos macacos na ilha e as diferentes espécies que ali habitam, enquanto o intérprete ambiental
indígena nos explica sobre o seu comportamento, organização social, reprodução e alimentação.
INCLUI: transporte fluvial em lanchas, entrada na reserva, almoço (tipo buffet), bebidas.
RECOMENDAÇÕES: sapatos apropriados para caminhar, repelente, roupa leve de cor clara
(verde ou azul), chapéu, protetor solar, botas de borracha e capa da chuva.
Duração da Caminhada: 40 minutos aprox.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com
afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito
de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de
álcool o drogas (sem direito a reembolso).
Horário: 8h30 Chegada: 15h30
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 70 pax

OBSERVAÇÃO DE AVES
Colômbia é o País mais rico em aves do mundo, encontra-se na selva Amazônica cerca de 800 espécies
diferentes de aves. Neste passeio teremos a oportunidade de admirar e apreciar as maravilhas da natureza,
aves exemplares exóticos e algumas endêmicas tais como Brotogeris versicolurus, o Tyrannus albogularis,
Piuri – Crax globulosa e outras. Viajar pelo Amazonas é gratificante, e acompanhados por um guia
experiente neste ramo, receberão uma introdução ao mundo mágico da ornitologia. Deleite-se com o
concerto ecológico de espécies inimagináveis durante esta caminhada pela selva amazônica.
A atividade é realizada em duas áreas, dependendo da época de cheia ou vazante. Uma das opções é na
área de La Milagrosa, que inclui uma agradável caminhada de 2 horas aproximadamente por pequenos
povoados. *Como alternativa, a 25 minutos de Letícia navegando pelo Amazonas, nos encontramos com
uma pequena quebrada chamada Gamboa, de uma grande beleza paisagística. Nela encontraremos uma
variedade de espécies de aves misteriosas e maravilhosas dos ecossistemas de ilhas amazônicas.
Durante este passeio de lancha navegaremos ao redor da ilha durante 2 horas aproximadamente para
apreciar a beleza do entorno e desfrutar o canto das aves.
INCLUI: *transporte fluvial em lanchas com capacidade para 5 – 18 pessoas (se o passeio for para a
quebrada de Gamboa) guia especializado, binóculos, cartilha de aves, sucos, lanche.
RECOMENDAÇÕES: calça comprida e camisa de algodão de manga comprida de cor clara (azul ou verde),
sapatos apropriados para caminhar, repelente, chapéu, protetor solar.
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax MAXIMO DE PESSOAS: 18 pax
NIVEL DE DIFICULDADE: I IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem
pessoas com afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se
reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas
baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 5h
Chegada: 10h

RESERVA NATURAL EWARE –AGAPE
Eware – Ágape é um lugar paradisíaco localizado na selva amazônica à apenas 20 minutos por transporte
terrestre do perímetro urbano de Letícia, conheceremos a história desta reserva criada pelos irmãos
menores capuchinhos, durante a caminhada de entrada, depois entraremos em uma trilha deliciosa “ a
trilha açaí”, o qual conta com uma grande variedade de flora e tipos de floresta de terra firme,
conheceremos a forma de fertilizar a terra para o cultivo das chagas pelos nativos e teremos um encontro
com a pequena comunidade de São Pedro, pertencente a etnia Ticuna, onde poderão apreciar uma curta
dança típica e a forma como trabalham com as fibras vegetais para a elaboração de cestos e artesanatos.
INCLUI: Transporte terrestre em veículo (taxi ou van), entrada na reserva, hidratação (1 água e 1
refrigerante), snack (1 barra de cereal, 1 pacote de batata e um refrigerante, orientação, Caminhada Açaí,
entrada na comunidade de São Pedro, dança típica, pulseira artesanal em fibra vegetal, mostras de cultivos
de chagas, macaxeira e abacaxi .
RECOMENDAÇÕES: repelente, roupa leve de cor clara (verde e azula), botas, protetor solar,
chapéu e capa de chuva.
Grau de dificuldade: II
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com
afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se
reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos
ou pessoas baixa a influência de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 08h
Chegada: 12h.
MINIMO DE PESSOAS: 6 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 30 pax

COMUNIDADE INDÍGENA HUITOTO (DANÇAS)
Percorrendo 11Km, de Letícia por via terrestre, encontra-se a comunidade indígena Huitoto. Aqui na
Maloca (lugar sagrado) onde habita o cacique e seus familiares, herdeiros de carreiras cerimoniais e
tradição oral “mambeadero” (lugar sagrado onde os homens se reúnem para engolir coca e lamber tabaco
semi – líquido) é planejada e equilibrada o bem estar dos membros desta comunidade. Realizam
cerimônias e rituais de inter-relação com selva humanizada dando mostra de cosmogonia e o
desenvolvimento intelectual destas culturas milenares. Apreciaremos algumas mostras de diferentes
danças cerimoniais.
INCLUI: transporte terrestre dança típica, guia indígena, sucos.
RECOMENDAÇÕES: calça e camisa de manga comprida, sapatos confortáveis, repelente,
dinheiro para compra artesanatos.
MINIMO DE PESSOAS: 10 pax
MAXIMO DE PESSOAS: 30 pax
SAÍDA: 18h Chegada: 21h

PORTO NARINHO/ILHA DOS MACACOS/ALIMENTAÇÃO DE MACACOS/MACEDÔNIA
Um completo percorrido sobre o grande rio Amazonas desde Letícia onde poderá visitar e admirar diversos
ecos-sistema como: Reserva da vitoria regia onde conheceremos o loto mais grande do mundo,
posteriormente visitará a atrativa Ilha dos macacos uma extensão de 450 hectares onde terá um contato
com a espécie denominaste da Ilha, o Saimirí o mico ardilla, conhecerá sua historia na ilha e as diferentes
espécies que ali habitam enquanto o interprete ambiental indígena lhe expõe sobre seu comportamento,
organização social, reprodução e alimentação. Fascinar-se-á com a flora e fauna do ambiente que lhe
rodeia. Rio acima encontraremos uma comunidade de nativos da etnia Tikuna: Macedônia, um lugar
perfeito para apreciar os artesanatos feitos pelos habitantes, entre os que sobre saem as esteiras e
bonecos feitos de tururí (casca de arvore), lindos acessórios elaborados com sementes e plumas,
espetaculares mochilas tecidas com fibra e uma grande variedade de objetos como: pensadores, bastões,
fivelas e colares elaborados do pau Brasil (brosimum rubescens taub) uma espécie de madeira muito fina e
de grande valor cultural para muitas das comunidades indígenas da região. Qualquer destes artesanatos
será o presente perfeito para levar a nossos seres queridos. Logo um percorrido por Porto Narinho, o
segundo município do estado; um povoado muito característico habitado por nativos e colonos
(denominado o presépio da Colômbia); também visitaremos o Museu Natutama “o mundo sub-acuatico do
rio Amazonas” e as maravilhas da Praia noturna Amazônica.
INCLUI: transporte fluvial em barcos com capacidade para 5 – 29 pessoas, entrada a reserva natural Flor de
loto, à Ilha dos macacos, comunidade Tikuna de Macedônia, Museu Natutama (2 módulos, mundo subacuatico e a praia de noturno) guia profissional, refrescos, almoço típico.
RECOMENDAÇÕES: sapatos apropriados para caminhar, repelente, roupa leve de cor claras (verde ou azul),
bloqueador solar, óculos de sol.
Duração de Atividade na Ilha dos macacos: 40 minutos aproximadamente.
Duração da caminhada em Porto Narinho: 45 minutos aproximadamente.
NIVEL DE DIFICULDADE: I. IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem
pessoas com afeição de coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se
reserva o direito de não admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas
baixa a influencia de álcool o drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 8h
Regresso: 17h
MINIMO DE PESSOAS: N/A MAXIMO DE PESSOAS: 60 pax

PARQUE ECOLÓGICO MUNDO AMAZÔNICO
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. Aproveita-se de uma experiência interativa, divertida e inolvidável, aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. A visita inclui 4 rotas acompanhados por um intérprete ambiental nativo:
1. PLANTAS MEDICINAIS (A maior coleção organizada de plantas amazônicas do departamento, 6 estações
pedagógicas e degustação de Chá Amazônico)
2. PRODUTOS NATURAIS (Conheça plantas e frutas nativas utilizadas em sistemas de desenvolvimento
sustentável no Amazonas, processos produtivos sustentáveis e educação ambiental)
3. VILA CULTURAL (Divirta-se com as atividades de lançamento de arco & flecha e dardos com zarabatanas)
4. AQUÁRIO (Conheça as piranhas e muitos outros peixes do Amazonas)
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, 4 eco rotas, 1 garrafa
d’agua.
Recomendações: repelente, roupa leve de cores claras, sapatos apropriados para caminhar, protetor solar,
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Capacidade de carga: 10 pessoas por percurso.
Saída: 9:00 horas
Retorno: 12:00 horas
14:00 horas
5:00 horas
Mínimo de pessoas: N/A
Máximo de pessoas: 30 pax

FULL DAY MUNDO AMAZÔNICO-FLORESTA
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. É um espaço para ver plantas amazônicas, conhecer sobre os usos tradicionais e medicinais
enquanto é aproveitada uma experiência interativa, divertida e inesquecível aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. A visita inclui 4 rotas acompanhadas por um intérprete ambiental nativo:
1. PLANTAS MEDICINAIS (A maior coleção organizada de plantas amazônicas do departamento, 6 estações
pedagógicas e degustação de Chá Amazônico)
2. PRODUTOS NATURAIS (Conheça plantas e frutas nativas utilizadas em sistemas de desenvolvimento
sustentável no Amazonas, processos produtivos sustentáveis e educação ambiental)
3. VILA CULTURAL (Divirta-se com as atividades de lançamento de arco & flecha e dardos com zarabatanas)
4. AQUÁRIO (Conheça as piranhas e muitos outros peixes do Amazonas)
Ao meio dia se tomará o almoço tradicional: Patarasca: peixe da região preparado no carvão, envolvido em
folhas de cauaçu, acompanhado com ingredientes nativos como a farinha, a tapioca, pimenta tucupi, arroz,
salada orgânica e suco natural. Depois, caminhada de Floresta em uma linda trilha de uma hora e meia.
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, 4 eco rotas, 1 garrafa
d’agua, almoço e trilha de floresta.
Recomendações: repelente, roupa leve de cores claras, sapatos apropriados para caminhar, protetor solar,
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Capacidade de carga: 10 pessoas por percurso.
Saída: 9:00 horas
Retorno: 15:00 horas
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 30 pax

VISITA MALOKA HUITOTO - Senda e conversa com cacique
Esta interessante atividade é um percurso de aproximadamente 15 minutos desde Leticia para chegar ao
nosso ponto de partida, o qual tem uma duração de 45 minutos, a incursão a este ecossistema se realizará
sobre trochas ao descoberto, durante o percurso descreveremos a qualidade dos solos, a dinâmica do
bosque, identificaremos algumas espécies de árvores como a seringueira, a forma de extração e a história
da seringueira na Amazônia.
Uma vez achamos reconhecido o espaço doméstico e ritual na maloca o cacique fará o convite ao
mambeadero para iniciar a conversa onde ele dará a conhecer os entojemos usados pelos witotos na vida
diária e em rituais, esta conversação terá uma duração de uma hora, com espaço para perguntas.
Realizando um pequeno recorrido ao redor da maloca acompanhados do cacique ele nos mostrará o cipó
de yagué, as folhas de tabaco, os cultivos de coca e outras plantas usadas na etnobotanica Witotos.
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, hidratação (1 garrafa água), percurso bosque terra firme,
entrada à maloca Huitoto e conversação com o cacique.
RECOMENDAÇÕES: calça comprida e camisa manga comprida, sapatos confortáveis, repelente, protetor
solar, chapéu para o sol, botas de borracha, impermeável.
OBSERVAÇÃO: As reservas para essa atividade tem que se realizar no mínimo com meio
dia de antecipação.
MINIMO DE PESSOAS: 5
MAXIMO DE PESSOAS: 20 pessoas (2 vezes ao dia)
SAÍDA: 9:00 a.m.
RETORNO: 12:00 m.
SAÍDA: 3:00 p.m.
RETORNO: 07:00 p.m.

RESERVA NATURAL MARASHA - Perú
A Reserva Natural Marasha é um refugio, cujas Malocas estão desenhadas e construídas conforme às
normas de preservação ambiental da biodiversidade. O lugar oferece aos visitantes uma estancia plácida
para que possam se relaxar e recrear suas mentes, convivendo com a natureza exótica. Uma viagem de 45
minutos a uma hora nas instalações do albergue Marasha marca o preludio da sensação mágica da vida
que só MARASHA pode oferecer.
No passeio pelo caminho da selva com suas enormes árvores e variada vegetação, é o melhor cenário para
levar uma lembrança fotográfica ou de vídeo; na contemplação da paisagem se apreciam espécies de fauna
como macacos, borboletas e aves multicores.
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, refrigério de Bem-vinda, Passeio em Canoa, Pesca Esportiva,
Caminhada pelo Sendeiro, Almoço, zona de descanso em redes, distribuição de bebidas hidratantes.
RECOMENDAÇÕES: causa e camisa manga larga, sapatos cômodos, repelente, protetor solar, chapéu para
o sol, botas de borracha, impermeável.
OBSERVAÇÕES: As reservas para esta atividade tem que realizar-se como mínimo um dia de antecedência.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool
o drogas (sem direito a reembolso).
MÍNIMO DE PESSOAS: 6
MÁXIMO DE PESSOAS: 29 pax.
SAÍDA: 09:00 a.m. / REGRESSO: 17:00

CAMINHADA NOTURNA PELA SELVA – OMAGUA OU ÁGAPE
A selva do Amazonas conta com uma grande extensão de terra firme, que corresponde a mais de três
quartos parte da Bacia do Amazonas; esta é uma oportunidade Perfeita para conhecer o cenário selvagem
nas horas da noite. Nos deslocaremos 10 quilômetros saindo do caso de Letícia para introduzirmos à
reserva Omagua, onde visitaremos áreas conhecidas como os terraços inundáveis e o bosque de terra
firme, com o acompanhamento de um guia se fará ênfase em observação da fauna menor noturna (insetos,
aves, mamíferos, anfíbios e repteis) e apreciaremos o fenômeno da bioluminiscencia, faremos exercícios de
identificação de sons da selva e colocaremos a prova os sentidos tato, olfato e ouvido na noite.
Rota alternativa: Reserva de Agape ou Trilha da Selva
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, hidratação (1 garrafa água), lanterna, recorrido bosque terra
firme, entrada à reserva.
RECOMENDAÇÕES: calça comprida e camisa manga comprida, sapatos confortáveis, repelente, botas de
borracha e impermeável.
OBSERVAÇÕES: Reservas no mínimo com meio dia de antecipação.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
IDADE MINIMA: 7 anos
MINIMO DE PESSOAS: 6
MAXIMO DE PESSOAS: 20 pessoas
SAÍDA: 6:00 p.m.
RETORNO: 09:00 p.m.

FULL DAY MUNDO AMAZÔNICO-MALOCA
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. É um espaço para ver plantas amazônicas, conhecer sobre os usos tradicionais e medicinais
enquanto é aproveitada uma experiência interativa, divertida e inesquecível aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. A visita inclui 4 rotas acompanhadas por um intérprete ambiental nativo:
1. PLANTAS MEDICINAIS (A maior coleção organizada de plantas amazônicas do departamento, 6 estações
pedagógicas e degustação de Chá Amazônico)
2. PRODUTOS NATURAIS (Conheça plantas e frutas nativas utilizadas em sistemas de desenvolvimento
sustentável no Amazonas, processos produtivos sustentáveis e educação ambiental)
3. VILA CULTURAL (Divirta-se com as atividades de lançamento de arco & flecha e dardos com zarabatanas)
4. AQUÁRIO (Conheça as piranhas e muitos outros peixes do Amazonas)
Ao meio dia se tomará o almoço tradicional: Patarasca: peixe da região preparado no carvão, envolvido em
folhas de cauaçu, acompanhado com ingredientes nativos como a farinha, a tapioca, pimenta tucupi, arroz,
salada orgânica e suco natural. Depois, caminhe até a comunidade Huitoto, localizada a 300 metros do
parque, converse com o tradicional Sabador da comunidade indígena na maloca, sobre sua cultura e
costumes.
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, 4 eco rotas, 1 garrafa
d’agua, almoço e visita à comunidade indígena.
Recomendações: repelente, roupa leve de cores claras, sapatos apropriados para caminhar, protetor solar,
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Capacidade de carga: 10 pessoas por percurso.
Saída: 9:00 horas
Retorno: 15:00 horas
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 20 pax

PERCURSO ARTESANAL – Artesanatos e comunidades indígenas de contato permanente
Percurso em ônibus desde o hotel pelo projeto de via Letícia – Tarapacá, onde acompanhados de um guia
profissional, nos instruirá na existência de várias comunidades indígenas. No percurso, entraremos em
contato com os habitantes, quem além do mais oferecem seus artesanatos em madeira ou fibras vegetais
(Yanchama, Chambira). O percurso panorâmico é de 24 quilômetros (ida e volta), na qual se poderá
conhecer sobre as diferentes reservas naturais, etnias, e o mais importante, visitar e ter contato direto com
algumas das casas artesanais, brindando desta maneira uma experiência vivencial.
Inclui: Transporte terrestre em ônibus, guia profissional, hidratação (1 garrafa água), parada na
comunidade do Quilômetro 6 e 11.
Recomendações: calça e camisa manga comprida, repelente, protetor solar, chapéu para o
sol, impermeável.
Grau de dificuldade: I
Duração do percurso: 3 horas aproximadamente.
Mínimo de pessoas: 6
Máximo de pessoas: 20
Saída: 09:00 a.m. // 03:00 p.m.
Retorno: 12:00 m // 06:00 p.m.
Observações: Reservas mínimo com um dia de antecedência. A observação de flora e fauna está limitada a
fatores naturais.

EXPERIÊNCIA AMAZON SELVA AGAPE / LAGOS / BIODIVERSIDADE
Durante esta atividade, você terá uma grande experiência Amazon, ligando e conhecendo uma grande
biodiversidade de cenários, de andar através da selva densa, com muitos sons, algumas espécies de
primatas, uma variedade no campo entomológica, após 3 horas alcançar a comunidade de San Pedro para
conhecer um pouco deste Ticuna étnica, seus costumes e modo de vida; para continuar nossos cenários
córregos e lagos que são parte do grande ecossistema de lagos Yahuarkaka (lagos Zapatero, sicurishu e
camboia II), para o qual você fascinam com toda a sua magia, rica variedade de aves aventura de turismo,
você pode nadar no porque os grandes lagos e não ter sorte de ver golfinhos durante a atividade. Na
reserva Lotus Flower esperamos um delicioso almoço típico da região, você também pode ostentar pesca
maneira artesanal e apreciar a paisagem em confortáveis redes.
Inclui: terra veículo de transporte (táxi ou van), reservas de lucros agape e Lotus Flower, juntando-se à
comunidade de San Pedro, hidratação (2 de água e 1 gás), lanche (1 pacote de biscoitos de soda),
orientação profissional mostra Chagras culturas, pesca, natação em lagos, canoas passeio com coletes
salva-vidas típicas, almoço típico (arroz frito, peixe porco, banana madura) descansar em redes.
Recomendações: repelente, roupas leves em cores claras (verde e azul), botas, protetor solar, chapéu ou
cabeça coberta, à prova de água, mudança de roupa extra, saber nadar.
Duração caminhada na selva: cerca de 3 horas.
Grau de dificuldade: II - Nenhum indivíduo será aceito influência de álcool ou drogas.
Out: 08:30
Retorno: 03:30
Mínimo: 4 pessoas
Máximo: 30 pessoas

OCASO AMAZÔNICO
O pôr do sol em Amazonas estão cheios de magia. Quando a noite se aproxima, a floresta desperta e
encanta os sentidos com sons maravilhosos e uma vida noturna agitada. Você verá insetos que brilham no
escuro e ouvir as chamadas na selva sob um belo céu estrelado.
Começamos o passeio de barco nos lagos, onde se a natureza permite ver golfinhos-de-rosa e pássaros
retornar a seus poleiros em Yahuarcaca. Quando a noite cai, vamos para o inundadas Forest Lake Zapatero
e como exploradores, podemos ver as copas das árvores, a bela Renaco conhecido como o camina- árvore
e muitos animais noturnos que nos mostram um modo de vida diferente.
Nível de dificuldade: I
Out: 17:00
Retorno: 20:00
Mínima: 2 pax
Máxima: 5 pax
Idade mínima: 6 anos
A idade máxima: 65 anos
Temporada: Alta Waters (março a junho)
Inclui: Traslado hotel Hotel-lake-terra, transporte de barco rio, guia, intérprete ambiental, garrafa de água
por pessoa, bebidas, cuidados médicos Turismo de Aventura.
Recomendações: calças compridas e camisa, repelente de insetos, confortável fechado manga sapatos.
Importante: Este não será mulheres aceites que estão grávidas, pessoas com problemas nas costas ou
pessoas com influência de álcool ou drogas.

OBSERVAÇÃO DE DELFINS BRASIL (Teresinha)
Esta atividade nos brinda a oportunidade de experimentar o maravilhoso modo de vida das aldeias
ribeirinhas, que tem ao seu redor tesouros naturais inigualáveis; a riqueza exótica da selva com todas suas
plantas medicinais, os colossais e imponentes arvores como a Ceiva e outros elementos, conformam um
paraíso sobre a Amazônia Brasileira. A aventura começa com um percurso de 40 minutos em lancha rápida,
até chegar ao Rio Solimões (Rio Amazonas no Brasil), e um dos pequenos povoados, vila de Teresinha. Ali,
os habitantes dão as boas – vindas e introduzem ao viajante na experiência próxima a viver, iniciando com
um sendeiro que pouco a pouco vão adentrando pela selva, para escutar os Monos Saimiris e deleitar a
vista com as cores das mariposas, até chegar al deslumbrante e místico Lago Caiau. Em embarcações típicas
conhecidas como peque-peque, se percorrerá parte deste maravilhoso lago, que, dentro de suas quase 8
quilometro de extensão, brinda a oportunidade de praticar pesca artesanal de piranhas, e se a natureza o
permite, apreciar ou escutar aos enormes Pirarucus (peixe de escama mais grande do mundo).
O lago é o Lar de um importante número de delfins rosados, que saem para espiar quando chegam os
viajantes. Este encontro com a natureza marca o final do percurso para voltar a Leticia com as melhores
lembranças.
INCLUI: transporte fluvial Leticia – Terezinha – Leticia, guia, ingresso à Aldeia, caminhada por sendeiros e
selva, passeio em peque-peque no lago Caiau, pesca artesanal de piranhas, hidratação, snack e área de
espreguiçadeira para descanso.
RECOMENDAÇÕES: roupa apropriada, boné, chapéu, repelente, botas de caucho, bloqueador solar. Não
portar objetos de valor que possam cair no lago e molhar-se ou perder-se.
NOTA: Favor ter em conta que esta excursão requer de um estado físico ótimo. O guia da excursão reservase o direito de rechaçar algum participante que não cumpra com este requisito sem direito a devolução.
NÍVEL DE DIFICULDADE: II – III – Não se aceitarão mulheres em estado de gravides, pessoas com problemas
de coluna, nem pessoas com influencia de álcool ou drogas.
MÍNIMO: 6 pessoas
MÁXIMO: 60 pessoas
SAÍDA: 08h30min.
RETORNO: 01h00min.

OBSERVAÇÃO DE AVES EM CAIAQUE OU CANOA
A Colômbia, o país mais biodiverso do mundo em aves, oferece-lhe a oportunidade única de apreciar as
mais de 1912 espécies de aves e nesta zona Especial do trapézio amazônico entre Letícia e Atacuari que
conta com ao redor de 550 espécies de aves endémicas, residentes e migratórias, austrais e boreais. Se
você for amante das aves, a natureza neste tour lhe fornece a oportunidade de encontrar uma grande
variedade de espécies que se observam ao longo do ano, como os tuques, garças, Martim-pescador, Picapaus, patos, águias, jacu-cigano, gaio comum, japu-pardos, gaivotinhas, Gaviões, Periquitos, papagaios e
araras, acompanhados por um guia especializado em observação de aves amazônicas. De acordo com a
época do ano, poderá ser realizado em caiaques, canoas, barco a motor e caminhadas na floresta, de
acordo com o gosto do visitante.
Inclui: Traslados, guia local, lanche e uma garrafa d’agua.
Recomendações: calça e camisa de algodão comprida de cores claras (azul ou verde), sapatos apropriados
para caminhar, repelente, chapéu, protetor solar.
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 5 pax
Nível de dificuldade: I – Não serão aceitas mulheres em estado de gravidez, pessoas com problemas de
coluna, nem pessoas com influência de álcool ou drogas.
Saída: 5:00 horas.
Retorno: 9:00 horas.

TRAVESSIA AMAZÔNICA
Deslocamo-nos pela estrada até o quilómetro 10, começamos uma caminhada através da floresta de terra
alta observando de passagem o exuberante da sua vegetação, flora e fauna através de trilhas durante 2
horas aproximadamente, rumo à comunidade indígena de San Pedro, etnia Ticuna, situada na beira do
riacho Yahuarcaca, aí você conhecerá seus costumes e cultura, para depois Navegar riacho abaixo em
caiaque, canoa, ou barco de motor, segundo sua escolha e nível das águas com rumo ao sistema lagunar de
zona baixa ou várzea, para depois aceder às lagoas e aproveitar da linda paisagem natural, tomar um
banho e a possibilidade de observar a fauna existente no local: aves, macacos, golfinho rosa e a grande
vitória-régia.
Ao finalizar, aproveitaremos uma deliciosa comida, com o sabor da nossa região amazônica em um
ambiente único, agradável e tranquilo com serviços de chuveiros e banheiros.
Inclui: Traslados, guia local, lanche, almoço, uma garrafa d’agua e ingresso às comunidades indígenas.
Recomendações: calça e camisa de algodão comprida de cores claras (azul ou verde), sapatos apropriados
para caminhar, repelente, chapéu, protetor solar.
Mínimo de pessoas: 3 pax
Máximo de pessoas: 12 pax
Nível de dificuldade: I – Não serão aceitas mulheres em estado de gravidez, pessoas com problemas de
coluna, nem pessoas com influência de álcool ou drogas.
Saída: 9:00 horas.
Retorno: 14:00 horas.

FULL DAY MUNDO AMAZÔNICO-AVIÁRIOS
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. É um espaço para ver plantas amazônicas, conhecer sobre os usos tradicionais e medicinais
enquanto é aproveitada uma experiência interativa, divertida e inesquecível aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. O percurso começa cedo, pelas diferentes trilhas ecológicas da reserva natural do Mundo
Amazônico. Durante a caminhada poderão ser observadas espécies nativas de Tanagers, Woodpeckers,
Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, e outras espécies endémicas e migratórias do
Amazonas. Depois café da manhã e descanso para começar as 4 rotas do Mundo Amazônico,
acompanhados de um intérprete ambiental nativo:
1. PLANTAS MEDICINAIS (A maior coleção organizada de plantas amazônicas do departamento, 6 estações
pedagógicas e degustação de Chá Amazônico)
2. PRODUTOS NATURAIS (Conheça plantas e frutas nativas utilizadas em sistemas de desenvolvimento
sustentável no Amazonas, processos produtivos sustentáveis e educação ambiental)
3. VILA CULTURAL (Divirta-se com as atividades de lançamento de arco & flecha e dardos com zarabatanas)
4. AQUÁRIO (Conheça as piranhas e muitos outros peixes do Amazonas)
Ao meio dia se tomará o almoço tradicional: Patarasca: peixe da região preparado no carvão, envolvido em
folhas de cauaçu, acompanhado com ingredientes nativos como a farinha, a tapioca, pimenta tucupi, arroz,
salada orgânica e suco natural.
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, 4 eco rotas, 1 garrafa
d’agua, café da manhã, almoço e guia especializado em aves.
Recomendações: repelente, roupa leve de cores claras, sapatos apropriados para caminhar, protetor solar,
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Saída: 5:00 horas
Retorno: 13:30 horas
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 6 pax

OBSERVAÇÃO DE AVES NO MUNDO AMAZÔNICO
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. É um espaço para ver plantas amazônicas, conhecer sobre os usos tradicionais e medicinais
enquanto é aproveitada uma experiência interativa, divertida e inesquecível aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. O percurso começa cedo, pelas diferentes trilhas ecológicas da reserva natural do Mundo
Amazônico. Durante a caminhada poderão ser observadas espécies nativas de Tanagers, Woodpeckers,
Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, e outras espécies endémicas e migratórias do
Amazonas.
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, guia especializado
em aves, café ou chá com biscoitos.
Recomendações: repelente, roupa leve de cores claras, sapatos apropriados para caminhar, protetor solar,
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Saída: 5:00 horas
Retorno: 8:30 horas
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 6 pax

CAMINHADA NOTURNA NO MUNDO AMAZÔNICO
O Parque Ecológico Mundo Amazônico é o primeiro e único centro de educação ambiental do município de
Letícia. É um espaço para ver plantas amazônicas, conhecer sobre os usos tradicionais e medicinais
enquanto é aproveitada uma experiência interativa, divertida e inesquecível aprendendo sobre a
biodiversidade do Amazonas, ecologia, agroturismo e muito mais. É a primeira visita que você deve fazer
no Amazonas. Caminhada dentro da trilha de floresta, onde poderá aproveitar os sons da floresta, fungos
luminescentes e a fauna que se aproxima na noite, como as tarântulas.
Inclui: transporte terrestre de carro, entrada ao Parque Ecológico Mundo Amazônico, acompanhamento de
intérprete ambiental.
Recomendações: repelente, roupa confortável e camisa manga comprida, botas de borracha, boné ou
chapéu.
Observação: Não serão aceitas pessoas com influência de álcool ou drogas.
Nível de dificuldade: I
Saída: 6:30 horas
Retorno: 8:30 horas
Mínimo de pessoas: 2 pax
Máximo de pessoas: 6 pax

DESDE BARU
CARTAGENA - CITY TOUR
Fascinante percurso pela cidade Antiga e Moderna, serão visitados os monumentos mais representativo
como Castelo de São Felipe, uma imensa fortaleza cheia de história e mistérios que se escondem em seus
túneis de pedra, em seguida iremos ao monumento dos “Sapatos Velhos”, onde se sentirão como um
pequeno duende no interior destes e terão a oportunidade de tirar divertidas fotos.
Será realizada uma pequena caminhada pelo Centro Histórico da Cidade, onde se encontram igrejas,
museus, praças, restaurantes, tendas e joalherias. Neste centro histórico encontra-se de tudo para nunca
esquecer este maravilhoso destino: Cartagena de Índias.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, almoço com uma bebida, entradas ao Castelo de São Felipe
de Barajas, e bebida.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA: 8h
RETORNO: 16h
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 60 pax

CARTAGENA - CITY TOUR ½ DIA
Fascinante percurso pela cidade Antiga e Moderna, serão visitados os monumentos mais representativo
como ao Castelo de São Felipe, uma imensa fortaleza cheia de história e mistérios que se escondem em
seus túneis de pedra, em seguida iremos ao monumento dos “Sapatos Velhos”, onde se sentirão como um
pequeno duende no interior destes e terão a oportunidade de tirar divertidas fotos.
Será realizada uma pequena caminhada pelo Centro Histórico da Cidade, onde se encontram igrejas,
museus, praças, restaurantes, tendas e joalherias. Neste centro histórico encontra-se de tudo para nunca
esquecer este maravilhoso destino: Cartagena de Índias.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, entradas ao Castelo de São Felipe de Barajas, bebida.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA:
07:30h
RETORNO:
12:30h
13:00
18:00
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 60 pax

VISITA PANORÂMICA CARTAGENA
Visita panorâmica para aprender a história dos monumentos mais representativos de Cartagena como
sapatos velhos e Templo San Pedro Claver. Este é um passeio interessante de reconhecimento e localização
para o nosso "Corralito de Piedra".
Será realizada uma pequena caminhada pelo Centro Histórico da Cidade, onde se encontram igrejas,
museus, praças, restaurantes, tendas e joalherias, além de ter a oportunidade de conhecer as lendas que
emolduram o encanto das suas ruas.
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, entradas ao Templo San Pedro Claver e bebida.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA:
07:30h
RETORNO:
12:30h
13:00
18:00
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: N/A

ILHA DO ROSÁRIO
Magnífico passeio a um espetacular recife de corais, mar turquesa e muitas belezas naturais. Oferecemos
um tour panorâmico onde poderá apreciar a beleza imponente do lugar e o ambiente ecológico nas ilhas
que formam este arquipélago coralino até chegar na Ilha de San Martín de Pajarales, onde se deleitarão no
Aquário observando o famoso Show de Golfinhos.
INCLUI: Transporte marítimo, guia profissional, lanche, entrada ao Aquário na Ilha de San Martín de
Pajarales, 01 hidratante bebida (água ou soda)
NÃO INCLUI: Imposto de entrada ao Parque Nacional Natural Corais do Rosário e San Bernardo. O
pagamento é feito individualmente na saída da lancha. Valor aproximado por pessoa: USD6
aproximadamente (Sujeito a mudança).
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa de banho, roupa apropriada para praia, toalha de praia, wet
shoes.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 9h
RETORNO: 13h00
MINIMO: 15 pax
MAXIMO: 170 pax

MERGULHO CERTIFICADO DUAS IMERSÕES
Viagens de mergulho de dois tanques, iniciando com duas imersões com uma duração de
aproximadamente 40 minutos cada uma. A atividade é realizada entre as praias de Barú e Ilhas do Rosário.
Será feito um repouso entre cada uma das imersões.
DURAÇÃO: 3 horas
INCLUI: Equipamento completo, Dive Máster, transporte marítimo, 2 imersões e lanche.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa de banho, roupa apropriada para praia, toalha de praia, bússola,e
wet shoes.
Aviso: Todo mergulhador deve apresentar certificado de mergulhador profissional.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 7h30
RETORNO: 11h30
MINIMO: 3 pax
MAXIMO: 10 pax

MINI CURSO DE MERGULHO DUAS IMERSÕES
Inicialmente é realizado uma prova de entretenimento (1 imersão) e logo depois de um descanso começa a
segunda imersão, esta será de aproximadamente 40 minutos. A atividade é realizada entre as praias de
Barú e Ilhas do Rosário.
DURAÇÃO: 3 horas.
INCLUI: Equipamento completo, Dive Máster, transporte marítimo, 2 imersões e lanche.
RECOMENDAÇÕES: roupa confortável, roupa de banho, toalha de praia, protetor solar.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 7h50
RETORNO: 11h30.
MINIMO: 3 pax
MAXIMO: 10 pax

TOUR DE SNORKELING
É o passeio elaborado para pessoas que gostam de desfrutar de águas cristalinas e a exótica vida marinha a
partir da superfície da água, e com a ajuda de uma máscara e o snorkel, que lhe permite respirar na
superfície sem ter que levantar a cabeça, podendo observar o fundo do mar. A atividade é realizada entre
as praias de Barú e Ilhas do Rosário.
DURAÇÃO: 1 hora.
INCLUI: Equipamento completo (máscara, snorkel, nadadeiras, colete de salva-vidas), transporte marítimo,
guia profissional.
RECOMENDAÇÕES: roupa confortável, roupa de banho, toalha de praia, protetor solar.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 7h30/09h45
RETORNO: 09h00/11h30
MINIMO: 4 pax
MAXIMO: 10 pax

TOUR DE COMPRAS E CAMINHADA PELA CIDADE AMURALHADA
Conheça a grande variedade de artesanatos e exclusivos desenhos típicos fabricados nos fábricas artesanais
mais importantes da cidade. Desfrute de um espetacular dia de compras e caminhada percorrendo as
principais ruas e praças da cidade antiga, visitando as Abóbodas, tendas de café, joalherias e o Centro
Comercial mais exclusivo da cidade: Caribe Plaza, onde encontrarão butiques e lojas de marcas
reconhecidas Colombianas e internacionais.
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional e refresco.
RECOMENDAÇÕES: roupas confortáveis, protetor solar, chapéu e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA: 13h
RETORNO: 19h
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: N/A

CITY TOUR A BARRANQUILLA
Fascinante percurso que iniciamos pela rota ao mar até chegar a Barranquilla, conhecida como a porta de
Ouro da Colômbia, situada entre o Mar Caribe e o Rio Magdalena. Na linda Barranquilla visitaremos lugares
importantes como A Casa Museu do Carnaval, a antiga Catedral, Parque Bolívar, atravessando a via 40 até
chegar à nova e majestosa Ponte Pumarejo, uma obra imponente que além do seu lindo design e
infraestrutura é considerada como a ponte mais larga da América Latina. Posteriormente visitaremos a
nova cais Esplanada Turística do Rio, um espaço urbano sem precedentes sobre a beira ocidental do Rio
Magdalena, é o atrativo Turístico por excelência da nova Barranquilla. Lá você poderá desfrutar o Mercado
Gastronômico Caimán do Rio, o primeiro com um formato inovador de cozinhas abertas em situar-se no
Rio Magdalena, onde desfrutarão a gastronomia ancestral própria do litoral. Depois faremos um percurso
que nos leve à Janela do Mundo, o monumento mais alto do país, no qual você observará uma maravilhosa
galeria de imagens desta cidade. Desfrute também uma parada no melhor Shopping da cidade para realizar
compras de roupa de marcas famosas, joalheria, etc.
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional e entrada a casa museu do carnaval.
Não inclui: Almoço ou despesas não especificadas
Recomendações: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis.
Saída: 7:30 horas
Retorno: 19:00 horas
Mínimo: 10 pax
Máximo: 30 pax

CITY TOUR EM SANTA MARTA
Percorra os diferentes povoados costeiros dos departamentos de Bolívar, Atlântico e Magdalena, até chegar
a cidade mais antiga da América do Sul, Santa Marta. Visite a última morada do Libertador Simon Bolívar, a
Quinta de San Pedro Alejandrino, a Catedral, monumento do Pibe Valderrama e passeio panorâmico pela
baia da “ La Perla de América” e seu exótico quebra mar de onde se parecia o Mar Caribe. Chegada ao hotel
Decameron Galeón em Santa Marta, localizado a lãs faldas da Serra Nevada, onde poderá tomar um banho
de mar em nossa ampla praia particular, nadar placidamente em nossa piscina semi-olímpica, e desfrutar
de um suculento almoço estilo buffet acompanhado do nosso incomparável bar aberto.
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, entrada na Quinta de San Pedro Alejandrino, almoço buffet,
bar aberto e uso das instalações do Hotel Decameron Galeón.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, roupa de banho, toalha de praia, sapatos ou tênis ou wet
shoes.
SAÍDA: 5h30
RETORNO: 20h.
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 18 pax
IMPORTANTE: Excursão exclusiva para os convidados Decameron

TOUR DE PESCA
Este tour convida-o a desfrutar da exótica natureza submarina do Caribe, do entretenimento e diversão que
oferece realizar a atividade através da prática da pesca, em diferentes modalidades como a artesanal, com
técnica utilizada por nativos da zona através dos anos, com varas ou lança. Contamos com dois cenários
idôneos para o desenvolvimento da atividade, o pântano de Portonaito e a costa da ilha de Barú.
Tour para iniciantes.
INCLUI: Transporte em bote, equipamento de pesca, instrutor, térmico para guardar a pesca, sucos.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa confortável, chapéu, sapato tênis ou wet shoes.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 7:30
RETORNO: 10:30
MINIMO: 2 pax
MAXIMO: 4 pax

TOUR AVIÁRIO NACIONAL DA COLÔMBIA DESDE BARU
Fascinante recorrido pelo Parque Aviário Nacional da Colômbia, primeiro Parque Temático de aves na
Colômbia, é uma entidade conservacionista que através de uma moderna exibição de ambientes e locações
naturais que apresentam o hábitat de centos de espécies que veremos espalhadas ao longo das 7 hectares
localizadas no quilômetros 14 da ilha de Barú, tem como objetivo principal promover o conhecimento sob a
diversidade colombiana de aves, seu uso sustentável e o seu manejo responsável a través do uso de
práticas de bem estar animal.
Nível de dificuldade: I
Inclui: Transporte terrestre, acompanhamento de um guia ilustrado no tema de parque, entrada no Aviário
Nacional da Colômbia, uma garrafa com água.
Recomendações: Bloqueador solar, chapéu , roupa ligeira e sapatos cômodos para caminhar.
Saída: 09:00 / 13:30
Regresso: 13:30 / 17:45
Mínimo 10 pax
Máximo: N/A
Nota: Crianças de 0-2 anos de graça. Tarifa para crianças aplica de 2 a 10 anos.

BANHEIRO LUMINOSO – PLANCTON
O cactus de Portonaiton possui uma das mais altas concentrações de plâncton nas áreas, o que faz um
banho noturno se tornar um divertido e fascinante desperdício de bioluminescência, tornando-se atraente
desde a navegação, a atividade da fauna marinha em movimento dentro de seu habitat, até um banho
refrescante brilhante.
A bioluminescência e criada por alfas de plâncton microscópicas do grupo do dinoflagelados chamado
noctiluque. Quando esta agitada torna-se luminoso, dependendo da concentração da agua.
Duração: 1 hora
Inclui: Transporte em barco, capitão, guia companheiro, colete salva vidas.
Recomendações: Roupa de banho, wet shoes, toalha e roupa cômoda.
Duração: 1 hora
Inclui: Transporte em barco, 1 bebida (agua ou refrigerante) capitão, guia companheiro, bebidas, colete
salva vidas.
Recomendações: Roupa de banho, wet shoes, toalha, Roupa cômoda.
Notas: As mulheres gravidas, pessoas com problemas da coluna vertebral ou pessoas que estão sob a
influência de álcool ou drogas não são aceitas.
Saída: 7:00 p.m.
Retorno: 8:00 p.m.
Min: N/A Max: 80 pessoas.

POR DO SOL
Vamos admirar ao pôr do sol que faz fronteira com o pântano (cienaga) Portonaiton e mais tarde navegar
sob a costa de Baru até ponta gigante (sempre que as condições de navegação permitam), onde ancoramos
para aguardar o pôr do sol, sempre acompanhado de música instrumental que recria o momento, a bordo
poderão ter uma bebida refrescante ou vinho.
Nível de dificuldade: II-III
Inclui: Transporte em barco, capitão, guia companheiro, bebidas (refrigerante ou agua) e vinho.
Recomendações: Roupa de banho, toalha, wet shoes.
Notas: As mulheres gravidas, pessoas com problemas da coluna vertebral ou pessoas que estão sob a
influência de álcool ou drogas não são aceitas.
Saídas: 5:40 p.m.
Retorno: 6:40 p.m.
Min: 6 pessoas Max: 12 pessoas.

TRANSFER + CITY SIGHTSEEING CARTAGENA
Desfrute de um tour guiado em ônibus de 2 pisos. O percurso inclui a rota: Cáis da Bodeguita – Manga –
Rua – Longa – Torre do Relógio - Rua da Meia Lua – Fortaleza Castelo de San Felipe de Barajas – Índia
Catalina – Casa de Rafael Nuñez (Parque Apolo) – Boquetillo de San Francisco – Av. San Martin (Bocagrande)
– Hotel Caribe – Laguito (Hotel Hilton) – Castillogrande (Panoramica da Bahia) – Base Naval – Cáis da
Bodeguita.
A rota pré-definida oferece um sistema de áudio de última tecnologia em 5 idiomas (inglês, Espanhol,
Frances, Alemão e Italiano).
INCLUI: Transporte terrestre Decameron Baru-Cartagena-Decameron Barú, Passagem para transporte no
ônibus turístico valida por 24 horas, set de audiofones.
RECOMENDAÇÕES: bloqueador solar, chapéu, roupa leve e sapatos cômodos.
NOTA: Deve-se confirmar horário e lugar de embarque.
MINIMO: N/A.
MAXIMO: 70 pax

TOUR GETSEMANI + CONVENTO DA POUPA
Mágica caminhada para conhecer o emblemático setor de Getsemaní, um dos bairros representativos da
cidade, pois lá foi dado o grito de independência em 1811.
Iniciaremos conhecendo o Parque do Centenário, um parque que comemora, como seu nome indica, o
centenário da independência. Continuaremos visitando a Praça da Trinidade, uma das mais concorridas de
Cartagena, está enfeitada por um monumento de três estatuas em memória de Pedro Romero. Neste
ponto começa o bairro de Getsemaní originalmente, sendo um dos pontos de encontro dos seus vizinhos. A
igreja da Trinidade completa a panorâmica desta praça, onde os coloridos tons das ruas já começam a
chamar nossa atenção. A rua da Sierpe, rua das Chancletas, Callejón Ancho e Callejón Angosto,
continuaremos passeando pelo bairro e admiraremos as vistosas cores das pichações feitas por artistas
locais, nossa seguinte parada perto do antigo Mercado onde encontraremos a Praça do Poço, depois nos
dirigiremos ao morro da Popa e o Convento que leva seu nome, é um bom lugar para apreciar a cidade
Heroica desde seu ponto mais alto, com uma bela vista que cobre o Mar Caribe, finalizaremos com uma
parada nas letras de Cartagena para um registro fotográfico.
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, entrada ao convento da Popa e um sorvete de fruta.
Não inclui: despesa não especificada
Recomendações: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis.
Saída: 14:00 horas
Retorno: 18:30 horas
Mínimo: 10 pax
Máximo: 25 pax

DESDE CARTAGENA
CARTAGENA - CITY TOUR
Fascinante percurso pela cidade Antiga e Moderna, serão visitados os monumentos mais representativo
como ao Castelo de São Felipe, uma imensa fortaleza cheia de história e mistérios que se escondem em
seus túneis de pedra, depois serão transportados ao monumento dos “Sapatos Velhos”, onde se sentirão
como um pequeno duende no interior destes e terão a oportunidade de tirar divertidas fotos.
Será realizada uma pequena caminhada pelo Centro Histórico da Cidade, onde se encontram igrejas,
museus, praças, restaurantes, tendas e joalherias. Neste centro histórico se encontra tudo para nunca
esquecer este maravilhoso destino: Cartagena de Índias.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, entradas ao Castelo de São Felipe de Barajas.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA: 9h/14h30
RETORNO: 13h/18h30
MINIMO: N/A
MAXIMO: N/A

CITY TOUR PANORÂMICO
Visita panorâmica para conhecer a história dos monumentos mais representativos da cidade de Cartagena,
como os sapatos velhos e Templo de San Pedro. Este é um interessante tour de reconhecimento e
localização pelo nosso “Corralito de Piedra”.
E depois desfrutarão de uma exclusiva caminhada pelo Centro Histórico de Cartagena de Índias, que conta
com igrejas, museus, praças, monumentos, tendas exclusivas, joalherias, além de ter a oportunidade de
conhecer as lendas que marcam os encantos de suas ruelas.
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, percurso pelos diferentes lugares históricos (não inclui
entradas).
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, chapéu, roupa e sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA: 14h30
RETORNO: 17h30
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: N/A

ILHA DO ROSÁRIO
Oferecemos duas alternativas da ilha para desfrutar da beleza de nossas praias, um magnífico passeio a um
espetacular recife de coral, mar turquesa e muitas belezas naturais. Para chegar a qualquer destas
maravilhosas ilhas inicia-se um percurso de 45 minutos de lancha rápida pela baia, os povoados ao redor e
a única entrada / saída marítima da cidade de Cartagena: o Canal do Dique, ao chegar à ilha selecionada,
poderá apreciar a beleza imponente do lugar e seu ambiente ecológico. Será oferecida uma série de
atividades opcionais como o snorkel, passeio panorâmico por algumas das 27 ilhas, traslado ao oceanario
(aquário natural) para desfrutar do show dos golfinhos e tubarões e diferentes espécies marinhas (com um
custo adicional). Depois na ilha será oferecido um delicioso almoço típico (peixe frito, patacones, salada) e
uma hora de descanso nas instalações do local.
Opções de Ilhas para visitar:
Ilha do Sol
Ilha do Encanto
INCLUI: Transporte terrestre e marítimo, guia profissional, almoço típico e uma bebida.
Aviso: Não inclui imposto do cais. Este pagamento é efetuado individualmente no cais na saída da lancha.
Valor aprox. COP $15.500 por pessoas (Sujeito a alteração).
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa de banho, roupa confortável para praia, toalha de praia, wet shoes
e chapéu.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 8h
RETORNO: 16h30
MINIMO: N/A
MAXIMO: 100 pax

CITY TOUR EM SANTA MARTA
Percorra diferentes povoados costeiros dos departamentos de Bolívar, Atlântico e Magdalena, até chegar à
cidade mais antiga da América do Sul, Santa Marta. Visite a última morada do Libertador Simon Bolívar, a
Quinta de San Pedro Alejandrino, a Catedral, monumento do Pibe Valderrama e passeio panorâmico pela
baia de “ La Perla de América” e seu exótico quebra mar onde se aprecia o Mar Caribe. Chegada ao hotel
Decameron Galeón em Santa Marta, localizado às saias da Serra Nevada, onde poderá tomar um banho de
mar em nossa ampla praia, nadar placidamente
em nossa piscina semi-olímpica, e desfrutar de um suculento almoço estilo buffet acompanhado de nosso
incomparável bar aberto. De volta a Cartagena, um percurso pela cidade de Barranquilla, “Porta de Ouro da
Colômbia e parada no maior Centro Comercial da cidade para realizar compras de roupa de marcas
famosas, joalherias, etc.
INCLUI: Transporte terrestre, guia profissional, entrada na Quinta de San Pedro Alejandrino, almoço buffet,
bar aberto e uso das instalações do Hotel Decameron Galeón.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, roupa de banho, toalha de praia, sapatos ou tênis ou wet
shoes.
SAÍDA: 6h
RETORNO: 19h30
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 18 pax
IMPORTANTE: Excursão exclusiva para os convidados Decameron

CAMINHADA NOTURNA PELA CIDADE ANTIGA DE CARTAGENA
Déjese llevar por el increíble y majestuoso recorrido por la ciudad Antigua en donde descubrirá el embrujo
de las noches Cartageneras. Viva plenamente y déjese envolver en el misticismo de sus callecitas viejas y
plazas llenas de miles de historias y descubra el significado de cada uno de sus nombres. No dude un
segundo en participar y disfrutar de esta caminata como la mejor alternativa para descubrir aún más el
encanto de nuestro “Corralito de Piedra”.
Incluye: transporte terrestre, acompañamiento de guía profesional, refrescos.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos para caminar.
Salida: 8:00 p.m.
Regreso: 10:30 p.m.
Mínimo: 10 pax
Máximo: N/A

CITY TOUR A BARRANQUILLA
Fascinante percurso que iniciamos pela rota ao mar até chegar a Barranquilla, conhecida como a porta de
Ouro da Colômbia, situada entre o Mar Caribe e o Rio Magdalena. Na linda Barranquilla visitaremos lugares
importantes como A Casa Museu do Carnaval, a antiga Catedral, Parque Bolívar, atravessando a via 40 até
chegar à nova e majestosa Ponte Pumarejo, uma obra imponente que além do seu lindo design e
infraestrutura é considerada como a ponte mais larga da América Latina. Posteriormente visitaremos a
nova cais Esplanada Turística do Rio, um espaço urbano sem precedentes sobre a beira ocidental do Rio
Magdalena, é o atrativo Turístico por excelência da nova Barranquilla. Lá você poderá desfrutar o Mercado
Gastronômico Caimán do Rio, o primeiro com um formato inovador de cozinhas abertas em situar-se no
Rio Magdalena, onde desfrutarão a gastronomia ancestral própria do litoral. Depois faremos um percurso
que nos leve à Janela do Mundo, o monumento mais alto do país, no qual você observará uma maravilhosa
galeria de imagens desta cidade. Desfrute também uma parada no melhor Shopping da cidade para realizar
compras de roupa de marcas famosas, joalheria, etc.
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional e entrada a casa museu do carnaval.
Não inclui: Almoço ou despesas não especificadas
Recomendações: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis.
Saída: 7:30 horas
Retorno: 19:00 horas
Mínimo: 10 pax
Máximo: 30 pax

CITY SIGHTSEEING CARTAGENA
Desfrute de um tour guiado em ônibus de 2 pisos. O percurso inclui a rota: Cáis da Bodeguita – Manga –
Rua – Longa – Torre do Relógio - Rua da Meia Lua – Fortaleza Castelo de San Felipe de Barajas – Índia
Catalina – Casa de Rafael Nuñez (Parque Apolo) – Boquetillo de San Francisco – Av. San Martin (Bocagrande)
– Hotel Caribe – Laguito (Hotel Hilton) – Castillogrande (Panoramica da Bahia) – Base Naval – Cáis da
Bodeguita.
A rota pré-definida oferece um sistema de áudio de última tecnologia em 5 idiomas (inglês, Espanhol,
Frances, Alemão e Italiano).
INCLUI: Passagem para transporte no ônibus turístico valida por 24 horas, set de audiofones.
RECOMENDAÇÕES: bloqueador solar, chapéu, roupa leve e sapatos cômodos.
NOTA: Deve-se confirmar horário e lugar de embarque.
MINIMO: N/A.
MAXIMO: 70 pax

TOUR AVIÁRIO NACIONAL DA COLÔMBIA DESDE CARTAGENA
Fascinante recorrido pelo Parque Aviário Nacional da Colômbia, primeiro Parque Temático de aves na
Colômbia, é uma entidade conservacionista que através de uma moderna exibição de ambientes e locações
naturais que apresentam o hábitat de centos de espécies que veremos espalhadas ao longo das 7 hectares
localizadas no quilômetros 14 da ilha de Barú, tem como objetivo principal promover o conhecimento sob a
diversidade colombiana de aves, seu uso sustentável e o seu manejo responsável a través do uso de
práticas de bem estar animal.
Nível de dificuldade: I
Inclui: Transporte terrestre, acompanhamento de um guia ilustrado no tema de parque, entrada no Aviário
Nacional da Colômbia, uma garrafa com água.
Recomendações: Bloqueador solar, chapéu, roupa ligeira e sapatos cômodos para caminhar.
Saída: 12:30
Regresso: 19:30
Mínimo 10 pax
Máximo: N/A
Nota: Crianças de 0-2 anos de graça. Tarifa para crianças aplica de 2 a 10 anos.

ESTADIA PALMARITO BEACH
Aproveite uma espetacular estadia na Ilha de Tierra Bomba a só 10 minutos da cidade de Cartagena. Em
Palmarito Beach você poderá aproveitar uma paisagem linda e um espaço de relaxação, onde encontrará
atividades de lazer como o uso de Caiaques, mesa de tênis, mesa de sinuca e quadra de futebol.
Oferecemos cadeiras, camas para tomar sol, barracas e zona de redes além de um delicioso almoço tipo
buffet (opções de peixe frito, porco em molho de vinho tinto, peito de frango na chapa acompanhado de
arroz com coco ou arroz branco, patacón (banana verde frita) ou batatas fritas, uma bebida refrescante e
sopa de peixe)
Inclui: Transporte em barco, coquetel de bem-vinda (sem álcool), almoço tipo buffet, uso das instalações.
Recomendações: protetor solar, roupa de banho, roupa confortável para a praia, toalhas, chapéu
Saída: 8:30 horas
Retorno: 16:00 horas
Mínimo: 1 Pax
Máximo: 100 Pax.

TOUR GETSEMANI + CONVENTO DA POUPA
Mágica caminhada para conhecer o emblemático setor de Getsemaní, um dos bairros representativos da
cidade, pois lá foi dado o grito de independência em 1811.
Iniciaremos conhecendo o Parque do Centenário, um parque que comemora, como seu nome indica, o
centenário da independência. Continuaremos visitando a Praça da Trinidade, uma das mais concorridas de
Cartagena, está enfeitada por um monumento de três estatuas em memória de Pedro Romero. Neste
ponto começa o bairro de Getsemaní originalmente, sendo um dos pontos de encontro dos seus vizinhos. A
igreja da Trinidade completa a panorâmica desta praça, onde os coloridos tons das ruas já começam a
chamar nossa atenção. A rua da Sierpe, rua das Chancletas, Callejón Ancho e Callejón Angosto,
continuaremos passeando pelo bairro e admiraremos as vistosas cores das pichações feitas por artistas
locais, nossa seguinte parada perto do antigo Mercado onde encontraremos a Praça do Poço, depois nos
dirigiremos ao morro da Popa e o Convento que leva seu nome, é um bom lugar para apreciar a cidade
Heroica desde seu ponto mais alto, com uma bela vista que cobre o Mar Caribe, finalizaremos com uma
parada nas letras de Cartagena para um registro fotográfico.
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, entrada ao convento da Popa e um sorvete de fruta.
Não inclui: despesa não especificada
Recomendações: protetor solar, chapéu, roupa leve e sapatos confortáveis.
Saída: 14:30 horas
Retorno: 18:30 horas
Mínimo: 10 pax
Máximo: 25 pax

DESDE PROVIDENCIA
PAISAGEM E VOLTA PELA ILHA DE LANCHA
Este passeio você não pode perder!! Nas ilhas de Providência e Santa Catalina, durante esta excursão
visitará locais de atração turística como a Cabeça de Morgan, a Ponte dos Namorados, o Parque Natural
Nacional MacBean Lagoon – um dos parques nacionais mais charmosos da Colômbia – onde terá a
experiência única de apreciar o Mar das 7 cores desde de cima de Cayo Cangrejo. Sobre a rocha, te
convidamos a encontrar-se consigo mesmo e com a natureza e depois submergir-se nas águas cristalinas
caribenhas, para desfrutar do esplendor da fauna e flora marinha característica desta região. No percurso
visitará as praias de Manzanillo ou Sudoeste.
Grau de dificuldade: I - II
PAISAGEM E VOLTA PELA ILHA DE LANCHA INCLUI: caminhada ou transporte terrestre (caminhonete) para
o setor de Água doce, capitão-guia, lancha de 25” com 75HP, com capacidade para 18 pessoas, com todos
equipamentos de segurança (rádio, GPS, colete salva vidas), almoço típico (peixe frito ou caracol ou
caranguejo, arroz com coco, patacones, saladas), água potável (02)
TOUR PANORÂMICO PAISAGEM E VOLTA PELA ILHA DE LANCHA INCLUI: caminhada para o setor de Água
doce, capitão-guia, lancha de 25” com 75HP, com capacidade para 18 pessoas, com todos equipamentos de
segurança (rádio, GPS, colete salva vidas). Não inclui transporte terrestre, bilhetes e almoços.
Não INCLUI: equipamento de snorkeling. Aluguel de máscara e snorkel (USD8.000 p.p).
RECOMENDAÇÕES: chapéu, bloqueador solar, óculos de sol, repelente, roupa de banho, toalha de praia,
wet shoes, remédio para o enjôo, dinheiro em espécies para compra de bebidas adicionais.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 10h
RETORNO: 15h
Mínimo: N/A
Máximo: 150 pax

A DIVINA PROVIDENCIA DE BICICLETA
Esta excussão exclusiva e única em seu gênero é realizada de bicicleta, beirando do mar, desfrutando o sol e
a brisa marinha ao longo de seu trajeto por toda ilha. Terá a oportunidade de conhecer e sentir a Divina
Providencia à sua maneira. São visitados setores e praias da ilha como a ponte dos namorados, Maracaibo,
Manzanillo, Sudoeste além de apreciar a arquitetura autóctone e interagir com o povo. Desfrutar um
refrescante banho nas belas praias de Manzanillo e suas águas cristalinas do Mar Caribe.
IDADE MINIMA: 12 anos
Grau de Dificuldade: I – II
Ponto de Partida: Escritório Body Contact (setor água doce)
INCLUI: bicicletas, capacete, jaleco, guia, refrescos (05)
RECOMENDAÇÕES: Chapéu, bloqueador solar, óculos de sol, tênis, shorts ou bermudas, roupa de banho,
toalha de praia, repelente, mochila pequena, dinheiro em espécies para a compra de lembranças.
Aviso: Não aceitaremos mulheres grávidas, nem participantes que se encontrem sob influencia de álcool ou
de drogas.
SAÍDA: 8h
RETORNO: 13h
Mínimo: 01 pax
Máximo: 10 pax

DESDE REGIÃO CAFEEIRA
PANACA, PARQUE NACIONAL DA CULTURA AGROPECUÁRIA
Desfrute de um fascinante percurso pelas veredas ecológicas, bosques e lugares naturais, único na
Colômbia. Neste Parque temático, localizado em Quimbaya, coração da região Cafeeira da Colômbia, com
os processos de agropecuária e mais de 4.500 da zoologia doméstica, a traves de 8 estações e 5 exibições,
elaboradas especialmente para gerar diversão e aprender fazendo.
O Passaporte Terra foi feito para os hóspedes durante os dias de estadia no hotel, com direito ilimitado na
visita do parque nos horários estabelecidos (ver horário do parque) e a entrada às 5 exibições: Exibição El
asombroso Mundo de la Ganadería, Exibição Panaca, Exibição Cerdódromo “Juan Chancho Monto-yá”,
Exibição El amigable Mundo Del Perro e Exibição El espetacular Mundo Del Caballo.
RECOMENDAÇÕES: Calças compridas, sapatos confortáveis ou botas com solado anti deslizante, chapéu,
protetor solar, repelente, dinheiro em espécie para compra de alimentos e lembranças do Parque.
OPCIONAL COM CUSTO ADICIONAL: Percurso dentro do Parque em carroças puxadas por belos cavalos
que abordados no terminal de transportes “ Flota Cagajón”, interação e alimento para animais.
IMPORTANTE: Não ingressar com alimentos, bebidas alcoólicas ou refrigerantes. Não é permitido o
ingresso de animais de estimação.
NIVEL DE DIFICULDADE: I
Horário do Parque: 9h às 18h
Baixa Temporada: Terça, Domingo e Feriados.
Alta Temporada: aberto todos os dias
MINIMO: Não aplica / MAXIMO: Não aplica

VALE DE COCORA E ARTESANATOS EM SALENTO
O Vale de Cocora se estende de forma perpendicular à Cordilheira Central colombiana e faz limite com o
Rio Quindío, formando uma região de grande valor eco turístico, devido a sua beleza singular e recursos
naturais. É o habitat da Palma de Cera do Quindío árvore nacional da Colômbia -, majestosa planta que
ultrapassa os 50 metros de altura. Desfrute de um saboroso almoço de truta e patacón típico da região e
visite os criadouros artesanais e a variedade de peixe, onde aprenderá acerca do seu processo e poderá
alimentá-los.
Para finalizar faremos uma visita ao município de Salento, fundado no ano de 1842. Entre seus atrativos
estão as coloridas moradias com o típico estilo da colonização antioquenha, o Parque Mirante com uma
esplêndida vista do Vale do Cocora e lojas de artesanatos.
INCLUI: transporte terrestre, guia, entrada no criadouro de truta, almoço, refresco, e lanche.
RECOMENDAÇÕES: Agasalho e calça comprida, sapatilhas ou botas para caminhar, protetor solar, chapéu,
repelente, dinheiro em espécie para a compra de artesanato em salento.
Saida: 8h Regresso: 18h
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 100 pax

CITY TOUR E BORBOLETARIO
Apreciaremos a imponência de um bosque preservado cuidadosamente, com 600 espécies de plantas de
até 200 anos de antiguidade e um mágico Borboletário com 1500 borboletas de 50 espécies, localizado no
Município de Calarcá.
O percurso continua em Armenia, capital do departamento, visitando a praça de Bolívar, parque dos
Fundadores, e o Parque da Vila, o qual conta com 8 cascatas que chegam em um único lago, e um bosque
nativo de exuberante flora. Visitaremos o Centro cultural e Museu Quimbaya onde encontraremos uma
mostra arqueológica permanente desde o inicio da povoação da América até a atualidade, destacando a
cultura da nossa população indígena.
Finalizando o tour conheceremos a Estação do Trem, uma magnífica construção de estilo republicano,
declarada Monumento Nacional e onde atualmente funciona a Biblioteca Pública. Antes de voltar ao hotel
visitaremos a aldeia Quimbaya, onde poderão apreciá-la e comprar artesanatos típicos da região cafeeira.
Museu Quimbaya: Aberto de Terça a Domingo e dias Feriados.
INCLUI: transportes terrestres, guia, entradas, almoço e refresco.
RECOMENDAÇÕES: roupas leves, sapatos confortáveis para caminhar, protetor solar, chapéu, dinheiro em
espécie para comprar artesanato.
Saida: 8h Regresso: 18h
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 100 pax

RECUCA COM BOGADERA
Faremos um interessante e agradável percurso guiado, pela cultura cafeeira, onde os visitantes poderão
desfrutar das vivencias do trabalho campesino, de forma lúdica, participativa e didática. RECUCA nos
permite conhecer a fantástica e mística história do café e da colonização antioquenha. Do cultivo nos é
transmitido a alegria da colheita, onde os participantes poderão vestir os trajes dos coletores e viver sua
própria tarefa, que leva à beneficiadora tradicional, onde o café é despolpado e seco. Ao final conhecemos
o processo tecnificado, que cumpre todas as especificações estabelecidas pela Federação Nacional de
Cafeeiros da Colômbia.
INCLUI: transporte terrestre, guia, acompanhante, percurso guiado por guias do local, café de boas vindas,
e bogadera ( bebida típica que os coletores de café tomam), refresco.
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, sapatos esportivos, protetor solar, repelente, chapéu.
SAÍDA: 8h / 13h Regresso: 13h / 18h
MINIMO: 10 pax
MAXIMO: 80 pax

TOUR DE COMPRAS OUTLETS PEREIRA
Conheça o trabalho dos bordados a mão e os exclusivos desenhos nas oficinas artesanais mais importantes
da região, localizado em Cartago, Valle. Desfrute de um espetacular dia de compras e aproveite preços
realmente surpreendentes nos outlets de reconhecidas marcas de roupa colombiana como Arturo Calle,
Gino Pascalli, Gef, Kosta Azul, Spring Step, Totto, entre outros. Logo faremos um percurso panorâmico pela
cidade de Pereira, capital do Departamento de Risaralda, passando pelo viaduto César Gaviria Trujillo, até
chegar a Praça de Bolívar onde se encontra uma das mais excelentes obras do maestro Rodrigo Arenas
Betancur, “El Bolívar Desnudo”.
INCLUI: transporte terrestre, guia, almoço, suco.
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, sapatos confortáveis para caminhar.
SAÍDA: 8h
RETORNO: 18h
MINIMO: 10 pax.
MINIMO: 80 pax

PERCURSO PANORÂMICO DE JEEP
Iniciaremos o tour visitando o município de Quimbaya, que se encontra localizado nos ramos ocidentais da
cordilheira central ou ocidental do Departamento do Quindío e na zona estratégica de comunicação ao vale
do cauca, sua zona de influência é maior sobre os municípios do norte do vale. Caracteriza-se por ser um
povoado com amplo desenvolvimento turístico e cultural, berço do Festival de Velas e Faróis. É realizada a
visita ao mercado artesanal localizado na Aldeia Quimbaya.
Ao finalizar o tour, visitaremos Filandia, um dos municípios mais belos de Quindío, chamado “A Colina
Iluminada do Quindío”. O povo é considerado Patrimônio Cultural e Ambiental da Colômbia, aonde chegam
visitantes de diferentes lugares. Aqui, desfrutaremos de uma paisagem maravilhosa através de um
imponente mirador. O povo é considerado Patrimônio Cultural e Ambiental da Colômbia, aonde chegam
visitantes de diferentes lugares. Aqui, desfrutaremos de uma paisagem maravilhosa através de um
imponente observador. O povo caracteriza-se pelas arquiteturas urbanas com suas tradicionais varandas
coloridas, amplas calçadas, ruas artesanais e locais de encontro cheios de história e calor humano.
INCLUI: Transporte de Jeep, hidratação, guia local.
1ª SAÍDA: 8h a 13h
2ª SAÍDA: 13h a 18h
MINIMO: 4 pax
MAXIMO: 6 por veículo
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos confortáveis, gorro ou chapéu, protetor solar, suéter ou jaqueta leve,
dinheiro em espécie para compras.

CITY TOUR PANORAMICO ARMENIA
Conheça a cidade de Armenia, capital do estado de Quindio, visitando a praça de Bolivar, Parque dos
Fundadores e o Parque da Vida, o qual conta com 8 cachoeiras que chegam a um mesmo lago e um bosque
nativo de exuberante flora. Visitaremos o Centro Cultural e Museu Quimbaya onde encontraremos uma
mostra arqueológica permanente desde o início do povoamento da América até a atualidade, destacando a
cultura de nossos povos indígenas.
Finalizando o tour conheceremos a Estação de trem, uma magnifica construção de estilo republicano,
declarada Monumento Nacional e onde atualmente funciona a Biblioteca Pública. Antes de retornar ao
hotel visitaremos a Aldeia Quimbaya, onde poderão apreciar e comprar artesanatos típicos da região
cafeeira.
Museu Quimbaya: aberto de terça-feira a domingo e feriados
INCLUI: transporte terrestre, guia, entrada e hidratação
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, sapatos confortáveis para caminhar, protetor solar, chapéu, dinheiro em
efetivo para compra de artesanato.
SAÍDA: 8:00 a.m.
RETORNO: 1:00 p.m.
SAÍDA: 1:00 p.m
RETORNO: 6:00 p.m.
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 100 pessoas

BORDADOS DE CARTAGO
Cartago está localizado ao norte do estado do Valle del Cauca a beira do rio La Vieja. A cidade é conhecida
como La Villa de Robledo e considerada a cidade do “Sol mais alegre da Colombia”. Foi fundada em 1540 e
destacam-se por referentes arquitetônicos e turísticos a Casa do Virrey, o Conservatório Pedro Morales
Pino, alguns templos religiosos como a igreja de Guadalupe e o parque “La Isleta”.
Conheça o trabalho dos bordados à mão e os exclusivos desenhos em oficina artesanal mais importante da
região. Terá a oportunidade de adquirir a excelente preço rendas de desenho único para todos os gostos.
INCLUI: transporte terrestre, guia e hidratação
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, sapatos confortáveis para caminhar, protetor solar, chapéu, dinheiro em
efetivo para compras.
SAÍDA: 8:00 a.m.
RETORNO: 1:00 p.m.
SAÍDA: 1:00 p.m.
RETORNO: 6:00 p.m.
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 36 pessoas

TOUR PANORAMICO E ARTESANATO EM SALENTO
Faremos uma visita ao município de Salento, fundado no ano de 1842. Entre seus atrativos estão as
coloridas moradias com o típico estilo da colonização antioquenha, o Parque Mirador com uma esplendida
vista do Valle del Cocora e os armazéns de artesanato.
INCLUI: transporte terrestre, guia e hidratação
RECOMENDAÇÕES: camisa comprida e calça comprida, sapatos ou botas para caminhar, protetor solar,
chapéu, repelente, dinheiro em efetivo para compra de artesanato em Salento.
SAÍDA: 8:00 a.m.
RETORNO: 1:00 p.m.
SAÍDA: 1:00 p.m.
RETORNO: 6:00 p.m.
MINIMO: N/A
MAXIMO: 100 pessoas

TOUR PANORAMICO QUIMBAYA E FILANDIA
Iniciaremos o tour visitando o município de Quimbaya, que encontra-se localizado nos ramais ocidentais da
cordilheira central ao ocidente do estado de Quindio e em zona estratégica de comunicação até o Valle del
Cauca, sua zona de influencia é em maior medida sobre o município do norte del Valle. Caracteriza-se por
ser um povoado com amplo desenvolvimento turístico e cultural, berço do Festival de Velas e Faróis. Se
realizará a visita ao mercado artesanal localizado na Aldeia Quimbaya.
Ao finalizar o tour, visitaremos Filandia, um dos municípios mais belos de Quindio, chamado “A Colina
Iluminada de Quindio”. O povoado é considerado Patrimonio Cultural e Ambiental da Colômbia, ao que
chegam visitantes de diferentes lugares. Aqui, disfrutaremos de uma paisagem maravilhosa desde uma
imponente sacada. O povoado caracteriza-se pela arquitetura urbana com seus tradicionais balcões
coloridos, amplas calçadas, ruas de artesanato e sítios de encontros cheios de história e calor humano.
INCLUI: transporte, hidratação e guia acompanhante.
RECOMENDAÇÕES: roupa e sapatos confortáveis, chapéu, protetor solar, suéter o jaqueta leve, dinheiro
em efetivo para compras.
SAÍDA 1: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
SAIDA 2: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 36 pessoas

ARTESANATOS EM QUIMBAYA
Visite a pitoresca população local de Quimbaya, percorrendo seus atrativos como a Praça de Bolivar, a
Igreja Jesus, José e Maria e as obras de Barranquismo, únicas na região.
Adquira recordações típicas da região e produtos de café em seus mercados artesanais: O Boulevard, A
Aldeia e o Bairro Clementina, onde poderá encontrar artesanato elaboradas em guaduas, fibras, vegetais,
sementes, prata e materiais reciclados.
INCLUI: transporte, hidratação e guia acompanhante.
RECOMENDAÇÕES: roupa e sapatos confortáveis, chapéu, protetor solar, dinheiro em efetivo para
compras.
SAÍDA 1: 9:00 a.m. a 12:00 m.
SAIDA 2: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 36 pessoas

PARQUE OS ARRIEROS
É um lugar que oferece serviços turísticos de recreação, dispersão, e aprendizagem ao redor da cultura do
arrieiro, a través de senários artísticos, culturais e áreas de entretenimento que compõe um leque de opções
para que os visitantes, disfrutem de uma agradável experiência em suas instalações.
INCLUI: transporte aquático, ida e volta e entrada que consta de: Processo da Cana, Amostra do Arrieiro,
Show de Bem Vinda à Fonda do Arrieiro (Musica de Farra), “Rei nacional dos mentirosos e os Reis da Trova”,
Pintuarrieritos, Processo do Café, Sendeiro do caminho Nacional, Teatro do Arrieiro, Barranquismo, Sendero
de Refrães, Bem vinda ao Povoado Cuyabro com os personagens do parque (La Pitonisa, o Padre, o Policia, a
Freira, o Magro Festeiro, chucho e sua mulher), Teatro la Cascada (grande recebimento com danças e show a
cargo do serpenteio), Coliseu do Arrieiro a cargo do Concelho, Campeão Nacional de Ariaria, Ponte dos
Desejos, Apresentação Artística da família Cuyabra, Tendas de meu Povo, Sendero Ecológico da gradua e o
bambu, Amostra de Faróis e Jogos para Crianças.
NÃO INCLUEM: Balizagem, Touro Mecânico, Carroças, passeio em moto-chiva, guia e consumos.
RECOMENDAÇÕES: calças, sapatos cômodos ou botas com sola antiderrapante, chapéu, protetor solar,
repelente dinheiro em efetivo para compra de alimentos e suvenir do Parque.
IMPORTANTE: Não ingressar alimentos, bebidas alcoólicas ou refrigerantes. Não está permitido o ingresso
de mascotes.
NÍVEL DE DIFICULDADE: I
HORÁRIO DO PARQUE: 09h00 às 18h00
BAIXA TEMPORADA: Quartas a Domingo e Feriados
ALTA TEMPORADA: aberto todos os dias.
MÍNIMO: 7 pessoas
MÁXIMO: 100 pessoas

PARQUE INFRAMUNDO
Parque Inframundo, onde habitam os Mitos e Legendas, é o primeiro parque temático noturno da
Colômbia, que oferece a experiência de um filme de terror ao vivo, a fusão da cinematografia e a arte em
meio de cafezais e bambuzais. É narrativa, é história, é uma experiência sensorial; uma vivência única da
qual você não pode escapar de um mundo mais além do real.
Neste percurso de 50 minutos seremos os protagonistas em um cenário onde se resgata a tradição oral, e
aqueles relatos com os quais os nossos Avós procuravam explicar o mundo, os mistérios do campo e a
natureza.
INCLUI: Transporte terrestre ida e volta, entrada ao Parque Inframundo.
NÃO INCLUI: alimentos ou bebidas, serviços não especificados.
RECOMENDAÇÕES: Roupa e sapatos confortáveis (fechados), calça comprida, não levar joias ou acessórios.
IMPORTANTE: O percurso é ao ar livre sujeito às condições climáticas; não se permite o ingresso de
celulares e câmeras ao percurso, os objetos pessoais ficam guardados em escaninhos da bilheteria. O
percurso não é apto para menores de 10 anos, mulheres grávidas e pessoas com algum tipo de limitação
física, mental ou cognitiva, afecções cardíacas, ósseas ou musculares. O Parque se reserva o direito de
admissão.
Mínimo: 7 pax
Máximo: 15 pax (por percorrido)
Saída: 19:15 horas
Retorno: 22:00 horas

TOUR PANORAMICO CIDADES DE MONTANHA
Convidamos você a descobrir a magia das aldeias nas montanhas, que, de seus pontos de vista naturais,
oferecem uma vista privilegiada da Paisagem Cultural do Café.
Buenavista, Córdoba, Génova e Pijao são cidades no sul de Quindío, caracterizadas por preservar suas
tradições, arquitetura e praças pitorescas cercadas por varandas. É um passeio para encantar os sentidos.
INCLUI: transporte, hidratação e guia acompanhante.
RECOMENDAÇÕES: roupa e sapatos confortáveis, chapéu, protetor solar, dinheiro em efetivo para
compras.
SAÍDA 1: 08:00 a.m. a 04:00 m.
MINIMO: 10 pessoas

DESDE SANTA MARTA
CARTAGENA HISTORICA
Percorra os diferentes povoados costeiros dos departamentos de Magdalena Atlântico e Bolívar, visite a
cidade de muralhas, onde poderá apreciar a cidade antiga, moderna e visitar seus monumentos mais
representativos como o: Castelo de San Felipe e o Monumento dos “Sapatos Velhos”, acompanhado por
um guia especializado que lhe oferecerá uma completa informação sobre a história de cada um dos
lugares.
Além disso, poderá descobrir em uma pequena caminhada o encanto colonial das ruas velhas da cidade, e
deixar seduzir-se pelas varandas adornadas com muitas flores coloridas e o encanto que caracteriza as
diferentes praças.
A partida do tour depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: II
MINIMO: 10 PAX
MAXIMO: 150 PAX
INCLUI: transporte terrestre, entradas, guia profissional, refrescos, almoço.
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, óculos de sol, sapatos confortáveis para caminhar, protetor solar
repelente, chapéu.
SAÍDA: 5:00
RETORNO: 18:00

CITY TOUR PANORÂMICO
Percurso panorâmico pela cidade mais antiga da América, visitaremos os lugares mais representativos da
cidade como são: Taganga Povoado de Pescadores, A Baia de Santa Marta, o monumento ao Pibe
Valderrama, a Catedral e os modernos centros comerciais onde poderás comprar uma lembrança da sua
visita a nossa cidade.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: N/A
MAXIMO: 400 PAX
INCLUI: transporte terrestre, refrescos, guia profissional.
NÃO INCLUI: bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, sapatos confortáveis, óculos de sol, chapéu, dinheiro para
compras.
SAÍDA: 9:00
RETORNO: 12:00
SAÍDA: 14:00
RETORNO: 17:00

CITY TOUR
Percursos pela cidade mais antiga da Colômbia visitarão a Quinta de San Pedro Alejadrino, lugar onde
morreu o Libertador Simón Bolivar, em 10 de dezembro assinou seu testamento e leu sua última
proclamação.
Continuamos pela Avenida do Libertador, parada no monumento ao Pibe Valderrama, Mirante de Taganga;
pitoresco povoado de pescadores localizado em uma charmosa baia a apenas cinco minutos do centro da
cidade e ponto de início da área declarada Parque Nacional Natural Tayrona. Durante o percurso podemos
apreciar a Catedral, a baia mais bela da América e arquitetura colonial da cidade. Tempo para compras.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: N/A
MAXIMO: 400 PAX
INCLUI: transporte terrestre, entrada na Quinta de San Pedro Alejandrino, guia profissional, refresco.
NÃO INCLUI: bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, sapatos confortáveis, óculos de sol, chapéu.
AVISO: Passageiros estrangeiros devem pagar um adicional de USD4 pela entrada ao Quinta de San Pedro
Alejandrino
SAÍDA: 9:00
RETORNO: 13:00
SAÍDA: 14:00
RETORNO: 18:00

CITY TOUR A BARRANQUILLA
Fascinante percurso de 90 minutos que nos permite apreciar as populações litorâneas dos departamentos
do Magdalena e o Atlântico, lugares turísticos como bocas de cinzas (onde se une o rio Magdalena e o mar
caribe), atravessaremos a nova e suntuosa Ponte Pumarejo, obra emblemática da região Caribe, que
melhora a conectividade e a navegabilidade do rio Magdalena, ao permitir a passagem de navios de maior
tonelagem e altura, o que a converte em uma das obras mais importantes para o desenvolvimento
urbanístico do país.
Chegamos a Barranquilla, a quarta cidade do país em importância e um dos principais centros urbanos e
econômicos da Colômbia. Conhecida como a Porta de Ouro da Colômbia por ter-se constituído no primeiro
porto fluvial e marítimo do país, a cidade é conhecida também como “Curramba A Bela”, nome que
designa o ambiente festivo e a acolhida cálida dos barranquilleros.
Visitaremos locais importantes como A Casa Museu do Carnaval, a nova Esplanada Turística do Rio, um
espaço urbano sem precedentes sobre a beira ocidental do Rio Magdalena, é o atrativo Turístico por
excelência da nova Barranquilla. Lá você poderá desfrutar o Mercado Gastronômico Caimán do Rio, o
primeiro com um formato inovador de cozinhas abertas em situar-se no Rio Magdalena, onde desfrutarão
a gastronomia ancestral própria do litoral. Continuamos até o monumento chamado “Janela ao Mundo”
considerado o monumento mais alto do país, no qual você observará uma maravilhosa galeria de imagens
desta cidade.
Para finalizar, realizaremos uma parada em um dos melhores Shoppings da cidade, onde terão tempo para
compras.
A saída da excursão depende destas condições:
•
•
•
•

Mínimo: 10 pessoas
Máximo: 100 pessoas
Inclui: transporte terrestre, guia profissional, entrada, hidratação.
Não Inclui: Almoço
Recomendações: protetor solar, roupa leve, sapatos confortáveis, óculos de sol, chapéu

SAÍDA: 8:00 horas

RETORNO: 18:00 horas

PRAIA BRANCA
Praia Branca deve seu nome à qualidade da areia branca que esquenta com o sol e contrasta com o mar; a
apenas 20 minutos de lancha de El Rodadero, localizada em uma charmosa baia de águas cristalinas e areia
branca. É o ponto certo para desfrutar de um dia de praia, sol e areia.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: N/A
MAXIMO: 150 PAX (baixa temporada)
INCLUI: transporte terrestre e marítimo, carro, refresco.
NÃO INCLUI: tenda, bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, roupa de banho, óculos de sol, toalha de banho, chapéu,
wet shoes.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
Abster-se de comer: saladas, mariscos, peixes como a barracuda, bonito, serra; preferir um peixe inteiro
pequeno de carne branca. Tomar apenas bebidas em garrafas.
SAÍDA: 8:45
RETORNO: 14:00

TAIRONAKA (RIO DON DIEGO)
Taironaka é um destino eco-turístico, localizado a 57 Km da cidade de Santa Marta; cercado das bacias do
rio Don Diego. Ali se refletem restos de assentamentos, do que foi uma cidade Tayrona.
Ao chegar, faremos um percurso de 45 minutos por suas terras, caminhos e trilhas. Um pequeno museu
nos acerca da cultura dos Tayrona, que habitaram o lugar (ano 700 DC a 1600 DC). A paisagem está
marcada por uma exuberante vegetação, clima temperado e uma fauna abundante.
Durante a visita a este lugar, desfrutarás de uma paisagem de cores e formas mágicas das trilhas. O rio Don
Diego corre em linha reta dos picos de neve e tomar banho alí é muito reconfortante. Durante o percurso;
pode-se tocar nas iguanas, esquilos e beija-flores, que vem se alimentar em locais estratégicos,
desenvolvidos para eles. Em meio a um cultivo de flore exóticas, você adimirará as heliconias, gingers e
flores multicoloridas.
A partida do tour depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I
MINIMO: 10 PAX
MAXIMO: 50 PAX
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, refresco, entrada, Almoço (sopa)
NÃO INCLUI: bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: roupa leve, repelente, roupa de banho, toalha de praia, sapatos tênis, protetor solar.
RESTRIÇÕES: Por razão de segurança, não permitiremos mulheres grávidas nem pessoas sob o efeito de
álcool ou drogas alucinógenas.
SAÍDA: 8:00
RETORNO: 16:00

ATARDECER TAGANGUERO
Típico caserio de pescadores, encravado em uma linda bahia. Suas praias fazem parte da área declarada
Parque Nacional Natural Tayrona; desde sua sacada poderemos apreciar a linda paisagem e ao chegar ao
complexo turístico um espetacular atardecer será a perfeita portada que marcará o registro fotográfico.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 50 pessoas
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, refrescos.
NÃO INCLUI: bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: roupa confortável, dinheiro para gastos extras.
SAÍDA: 16:00
RETORNO: 19:00

TOUR NOCTURNO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE
Em Santa Marta encontraremos diferentes opções de entretenimento quando o sol se põe; ao som da
música dos diferentes bares e discotecas do centro históricos e a bahia de Santa Marta, realizaremos uma
caminhada apreciando a arquitetura colonial e vida noturna da cidade.
Atualmente o ambiente festeiro tem-se deslocado até o Centro Histórico da cidade, graças ao labor da
restauração de suas ruas, parques e praças. Em um de seus principais parques, poderão desfrutar de um
delicioso e refrescante coquetel tropical.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: 10 pessoas
MAXIMO: 50 pessoas
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, coquetel em um dos populares bares do centro histórico.
RECOMENDAÇÕES: roupa confortável, dinheiro para gastos extras.
SAÍDA: 19:30
RETORNO: 22:00

AQUÁRIO E PRAIA BRANCA
A 10 minutos da enseada de El Rodadero, encontra-se o antigo Aquário e Museu do Mar El Rodadero, suas
instalações básicas contam com exemplares interessantes de fauna marinha. Suas pequenas piscinas
construídas dentro do mar abrigam espécies como tubarões, golfinhos e toda classe de peixes exóticos
tropicais. Apreciaram um divertido show de golfinhos.
Finalizamos este percurso na Praia Branca, onde poderá desfrutar de um refrescante banho de mar.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: N/A
MAXIMO: 150 PAX (baixa temporada)
INCLUI: transporte terrestre e marítimo, entrada no Aquário, guia profissional, refresco.
NÃO INCLUI: bebidas, tenda, despesas não especificadas.
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, roupa de banho, óculos de sol, toalha de banho, chapéu,
wet shoes.
IMPORTANTE: Esta excursão não e recomendado para mulheres grávidas, nem pessoas com afeição de
coluna ou operações recentes. Requer-se um bem estado físico. A excursão se reserva o direito de não
admitir a algum participante que não cumpra com estes requisitos ou pessoas baixa a influência de álcool o
drogas (sem direito a reembolso).
SAÍDA: 8:45 RETORNO: 14:00

CABO DE LA VELA
Desde sempre, vigilante e imponente aberturas a passagem dos ventos alísios, o Cabo da Vela se ergue
altivo diante dos olhos os seus visitantes, que adimirados pela suavidade da areia caminham em direção ao
mar aqua-marinho. Alí, entre suas orlas, procuram manter-se a magia dos seus sonhos. Localizado no
departamento de La Guajira, na zona norte da Colômbia, o Cabo conta com praias com areia vermelha nas
margens do mar do Caribe. A estadia inclui redes para passar a noite, um restaurante típico e visita a um
rancho Wayúu vizinho. Dorme-se em redes ou redes guajiros, sob uma estrutura elaborada com folhas de
palmeira, a qual permite desfrutar da brisa que acompanha o som das ondas. A cultura Wayúu povoadora
desta passível região cujos habitantes fazem referência à zona como lugar sagrado, está firmemente
enraizada a suas tradições. Diz a lenda que quando Wayúu morre sua alma habitará neste território, por
tanto cuidam e respeitam a terra. Os que visitam o Farol e o Pilão de Açucar, participantes ativos da
paisagem exótica, os quais podem ter acesso desfrutando de caminhadas, um desafio para quem é amante
da paisagem e dos desafios da natureza.
A partida do tour depende das seguintes condições:
NIVEL DE DIFICULDADE: I
MINIMO: 10 PAX
MAXIMO: 50 PAX (baixa temporada)
INCLUI: transporte terrestre, guia profissional, 2 cafés da manhã, 2 almoços, 1 janta, refrescos, alojamento
no rancho em redes individuais, entradas.
RECOMENDAÇÕES: roupa leve para a excursão e para dormir, aconselha-se calça comprida e suéter para se
aquecer durante a noite fria, repelente, protetor solar, roupa de banho, sapatos confortáveis, toalha de
praia, chapéu, óculos de sol, dinheiro em espécie, documento de identificação.
AVISO: Recomendamos não portar objetos de valor, passagens aéreas nem documentos importantes.
RESTRIÇÕES: Por razão de segurança, não permitiremos mulheres grávidas nem pessoas sob o efeito de
álcool ou drogas alucinógenas.
Abster-se de comer: saladas, mariscos, peixes como a barracuda, bonito, serra; preferir um peixe inteiro
pequeno de carne branca. Tomar apenas bebidas em garrafas.
SAÍDA: 4:30 Retorno 16:00 (do dia seguinte).

CITY TOUR PANORÂMICO & VISITA AO MUNDO MARINHO
Este é um percurso que permite ao visitante conhecer a cidade e um pouco da sua história. A visita ao
Aquário Mundo Marinho submerge o visitante em um ambiente fascinante submarino de Santa Marta,
onde foi elaborado um ambiente em aquários que correspondem aos ecossistemas presentes nas
diferentes baias de Santa Marta.
A partida do tour depende das seguintes condições:
MINIMO: 10 PAX
MAXIMO: 400 PAX
INCLUI: transporte terrestre, entrada no Aquário, guia profissional, refresco.
NÃO INCLUI: bebidas, despesas não especificadas
RECOMENDAÇÕES: protetor solar, roupa leve, sapatos confortáveis, óculos de sol, chapéu.
SAÍDA: 9:00
RETORNO: 13:00
SAÍDA: 14:00
RETORNO: 18:00

GUAJIRA, ECOTURISMO, CULTURA E TRADIÇÃO
A 120 km de Santa Marta, existe o santuário da Fauna e Flora los Flamencos, localizado entre o mar do
caribe e a floresta seca da Guajira, uma pequena área de lagoas costeiras regadas por córregos onde são
fornecidos os pássaros que citam este santuário.
Os Gráciles Flamencos e a coloração majestosa de sua plumagem são a principal atração, que apesar de seu
pequeno tamanho é considerado uma das áreas protegidas mais ricas em uma variedade de aves aquáticas
residentes e migratórias.
A 40 minutos você encontrará a capital da Guajira, Rioacha, localizada em frente ao mar do caribe e ao lado
do deserto. Esta cidade, onde o rio rancheria flui, permite que o visitante se conecte com o legado dos
índios Wayuu, manifestado nas tradições e artesanato entre os quais se destacam mochilas (carteiras)
coloridas. Faremos um passeio pela cidade visitando a praça de Padilla, monumento a Francisco el Hombre,
cais turístico, Catedral Nossa senhora dos Remédios, casa de avós de Gabriel Garcia Marquez, parque dos
canhões, gazebo e bairros residenciais.
A partida do tour depende das seguintes condições:
Mínimo: 10 pessoas Max: 50 pessoas (baixa temporada).
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, entrada ao Santuário, hidratação e almoço.
Recomendações: Protetor solar, roupas confortáveis, óculos de sol, toalha de praia, boné ou chapéu,
sapados para agua.
Saída: 8:00
Retorno: 17:00

MINCA, CAFÉ Y FLORES
Transporte terrestre de uma hora até chegar a MInca, localizada a 700 metros sob o nível do mar com uma
temperatura aproximada entre os 17 e os 27 grãos. Minca é a porta ecológica que nos aproxima a
majestosa Serra Nevada. Durante o trajeto você pode olhar a paisagem montanhosa das colinas da Serra.
Plantações de Café e flores exóticas cercadas por uma incipiente nevoa que melhora o mistério criado pela
cultura Tayrona, a vida pitoresca de seus habitantes e pessoas cheias de harmonia e senso de pertencer a
terra que precede a maior massa montanhosa da Colômbia. Flores exóticas que perfumam a caminhos que
adornam as casas e as estradas, entre os quais as heliconias, zingiber ou maracas, antúrios, orquídeas e
gengibre vermelho.
Minca confirma o rótulo Colombiano do pais do Café, suas plantações de café são outros dos encantos
florestais. Teremos a oportunidade de conhecer o processo de produção de Café em uma fazenda da zona
e provar essa deliciosa bebida. Para terminar vamos dar uma caminhada aproximadamente de 30 a 45
minutos para desfrutar de um banho no refrescante “bem azul”.
A partida do tour depende das seguintes condições:
Nível de dificuldade: III
Mínimo 10 pessoas, Max: 50 pessoas (baixa temporada) segunda a sexta-feira.
Duração das caminhadas: 45 minutos
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, refresco, entrada a fazenda de plantações de café.
Não inclui: almoço, bebidas
Recomendações: Toalha, roupa de banho, protetor solar, boné ou chapéu, roupas confortáveis (calcas
compridas), sapatos ou botas para trekking em montanha, repelente, vacina contra a febre amarela
(medida preventiva), documento de identificação.
Restrições: Mulheres gravidas, pessoas com problemas da coluna vertebral ou pessoas que estão sob a
influência do álcool ou drogas não são aceitas.
Saída: 9:00
Retorno: 16:00

ARACATACA, TERRAS MACONDIANAS
A 86 Km de Santa Marta encontra-se Aracataca, local de nascimento do Prêmio Nobel de Literatura Gabriel
Garcia Márquez e o Fotografo e caricaturista Leo Matiz Espinoza.
Durante o tour vamos a observar as plantações de banana e chegamos a apreciar a majestosa Serra nevada
e seus picos. Aracataca goza de reconhecimento internacional graças aos romances baseados na cultura e
história da cidade que deu à luz Gabriel Garcia Márquez.
Começamos nosso passeio visitando a estação ferroviária, a partir daí faremos um passeio a pé pelos
lugares relacionados a vida e ao trabalho do autor de Cem anos de Soledade. Visitaremos a escultura de
Remédios la Bella (Bela), a escola Maria Montessori, onde o escritor aprendeu as suas primeiras letras, o
curador da Fruit Company, a Casa Museu de Gabo e a Casa do Telegrafista.
A partida do tour depende das seguintes condições:
Nível de dificuldade: I
Duração das caminhadas: 45 minutos
Mínimo 10 pessoas, Max: 50 pessoas (baixa temporada)
Inclui: Transporte terrestre, guia profissional, refresco e entrada.
Recomendações: Protetor Solar, boné ou chapéu, roupas e sapatos confortáveis, repelente, documento de
identificação.
Saída: 8:00
Retorno: 15:00

DESDE SAN ANDRES
CITY TOUR ESPECIAL
Um Tour completo com guia-acompanhante, que oferece a inesquecível oportunidade de conhecer quatro
dos principais locais turísticos da Ilha, Primeira Igreja Batista, Buraco soprador, Piscina Natural West View e
a caverna de Morgan, os locais podem variar. Bar aberto de bebidas nacionais a partir da primeira parada,
a bordo de um micro-ônibus com ar acondicionado ou um ônibus turístico aberto (de acordo com a
disponibilidade e quantidade de passageiros).
Frequência: Todos os dias
Duração: 3.5 horas aprox.
Ponto de encontro: Lobby Hotéis: Maryland, Isleño, Sunrise, Marazul, Sea Horse, Cocoplum, Isla Bonita,
San Luis Village, Decameron San Luis
Hora de encontro: A partir das 13:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Ponto de encontro para passageiros em outros Hotéis diferentes à lista anterior: Sorveteria Seven Colours,
do lado do Restaurante Miss Celia (Entre as 13:40 e ás 14:00 horas).
Inclui: Percurso em micro-ônibus ou ônibus turístico, guia-acompanhante, entrada aos locais visitados,
bebidas nacionais e salgados.
Não inclui: Despesas ou serviços não especificados.
Idade: Sem restrição
Estatura: Sem restrição
Mínimo: 2 pax
Importante: Aplica restrições dependendo da capacidade de mobilidade do passageiro.

VOLTA À ILHA TRADICIONAL
Um divertido passeio panorâmico ao redor da Ilha, para visualizar e aprender sobre os locais, costumes e
tradições do Arquipélago.
Duração: Duas horas aprox.
Ponto de encontro: Parque La Barracuda.
Hora de encontro: 09:45 horas
Inclui: Percurso panorâmico em micro-ônibus ou ônibus turístico em aproximadamente duas horas, guia e
visita a Casa Museu Isleña (entrada incluída).
Não inclui: Traslado ao ponto de encontro, serviços e despesas não especificadas
Idade: Sem restrição
Estatura: Sem restrição
Mínimo: 2 pax

JOHNNY CAY-AQUÁRIO TRADICIONAL
Aproveite um dia de praia nos recifes próximos, Johnny Cay e Aquário, esta atividade começa com a visita
ao recife Johnny Cay para depois se trasladar ao recife aquário, onde desfrutarão um delicioso almoço.
Frequência: Todos os dias, Aplica restrições por condições do clima
Duração: 6 horas aprox.
Ponto de encontro: Toninos Marinha
Hora de encontro: A partir das 08:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Inclui: Transporte em barco, imposto ecológico, assistência por parte da agência, almoço simples + bebida
acompanhante
Não inclui: Transporte terrestre, equipamento de snorkeling ou mergulho com máscara, nem serviços não
especificados.
Estatura: Sem restrição
Mínimo: 2 pax
Observação: Caso por motivos de fechamento não se possa visitar Johnny Cay, será realizada atividade
assim: *Aquário tradicional
*AQUÁRIO TRADICIONAL:
Inclui: Transporte em barco, vista aos recifes Aquário e Haynes Cay, assistência por parte da agência,
almoço simples, inclui bebida acompanhante mais 2 bebidas refrescantes.
Não inclui: Transporte terrestre, equipamento de snorkeling ou máscara de mergulho, nem serviços não
especificados.
Estatura: Sem restrição
Mínimo: 2 pax
Obcervação: Atividade opcional em caso de que o tour ofertado não possa ser oferecido, aplica para venda
para grupos a partir de 15 PAX.
Aplica restrições por condições do clima
Não mulheres grávidas
Não crianças menores de 8 anos
Não pessoas com algum tipo de deficiência física
Não pessoas idosas com dificuldade de mobilidade
IMPORTANTE: Para os tours aos recifes, em todas as versões, devemos ter presente que aplicam restrições
por condições do clima acorde ao estabelecido pela autoridade competente, Capitania de Porto, em prol
de garantir à segurança dos passageiros.

JOHNNY CAY-AQUÁRIO TROPICAL
Passeio aos lindos Recifes próximos, onde aproveitarão um coquetel de bem-vinda e um delicioso almoço
mais bebida acompanhante e guia. Inclui transferência para tomar o tour (somente ida).
Frequência: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, sujeito por condições do clima
Duração: 6 horas aprox.
Ponto de encontro: Lobby Hotéis Decameron (Para hotéis diferentes, consultar tabela de suplemento
relacionada abaixo, de acordo com a localização do Hotel)
Hora de encontro: A partir das 08:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Inclui: Transporte terrestre hotel-marinha, aplica restrições, transporte em barco, guia acompanhante,
imposto ecológico, bebida de bem-vinda (com ou sem álcool), almoço simples mais bebida acompanhante
Não inclui: Transporte marinha – hotel, nem serviços não especificados.
Idade: Sem restrição
Estatura: Sem restrição
Nível de dificuldade: 2
Mínimo: 2 pax
Observação: Caso por motivos de fechamento não se possa visitar Johnny Cay, será realizada atividade
assim: *Aquário Tropical
*AQUÁRIO TRADICIONAL:
Atividade Inclui: Transporte terrestre hotel-marinha, transporte em barco, Visita aos Recifes Haynes Cay e
Aquário, guia, almoço simples mais bebida acompanhante e três bebidas refrescantes adicionais.
Não inclui: Transporte marinha – hotel, nem serviços não especificados.
Hora de encontro: A partir das 09:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Estatura: Sem restrição
Mínimo: 2 pax
Observação: Atividade opcional em caso de que o tour ofertado não possa ser oferecido, aplica para venda
para grupos a partir de 15 PAX.
Aplica restrições por condições do clima
Não mulheres grávidas
Não crianças menores de 8 anos
Não pessoas com algum tipo de deficiência física
Não pessoas idosas com dificuldade de mobilidade
IMPORTANTE: Para os tours aos recifes, em todas as versões, devemos ter presente que aplicam restrições
por condições do clima acorde ao estabelecido pela autoridade competente, Capitania de Porto, em prol
de garantir a segurança dos passageiros.

JOHNNY CAY-AQUÁRIO ESPECIAL
Um fabuloso tour de seis horas aos Recifes próximos. Primeiro se visita Johnny Cay, onde se oferece uma
bebida de bem-vinda (com ou sem álcool) e um passeio pelo recife com o guia-acompanhante,
permaneceram aí aproximadamente duas horas.
Ao redor do meio dia, o barco segue para o Aquário, onde se servirá um delicioso almoço (peixe ou frango
frito, salada, patacones (bananas verdes fritas) ou fruta de pão, arroz e uma bebida a escolher, entre água,
refrigerante ou cerveja). Pela tarde, o guia acompanhará os interessados, para fazer mergulho com
máscara (equipamento não incluído) para poder observar a fascinante vida submarinha. Há suficiente
tempo para nadar, tomar sol ou simplesmente descansar.
Ao retornar à marinha, provê-se transporte de retorno aos hotéis.
Frequência: Todos os dias, sujeito por condições do clima
Duração: 6 horas aprox.
Ponto de encontro: Lobby Hotéis, com exceção dos Hotéis situados em zona 3, consultar tabela de
suplemento relacionada abaixo.
Hora de encontro: A partir das 08:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Inclui: Transporte terrestre hotel-marinha-hotel em caso de ser necessário, com exceção dos passageiros
hospedados em hotéis da zona 3, consultar tabela de suplemento, transporte em lancha, guia
acompanhante, imposto ecológico, bebida de bem-vinda (com ou sem álcool) e almoço tradicional+bebida.
Não inclui: Equipamento de snorkeling ou máscara de mergulho, despesas ou serviços não especificados.
Estatura: Sem restrição
Observação: Caso por motivos de fechamento não se possa visitar Johnny Cay, será realizada atividade
assim: *Aquário Especial.
*AQUÁRIO ESPECIAL
Atividade Inclui: Transporte terrestre hotel-marinha-hotel caso for necessário, excetuando os passageiros
hospedados em hotéis da zona 3. Consultar tabela de suplemento, transporte em barco, visita aos recifes
Aquário e Haynes Cay, guia acompanhante, bebida de bem-vinda (com ou sem álcool) e almoço tradicional
e três bebidas refrescantes adicionais.
Não inclui: Equipamento de snorkeling ou máscara de mergulho, despesas ou serviços não especificados.
Hora de encontro: A partir das 09:30 (hora exata especificada na ordem de serviço)
Aplicam restrições de acordo com as condições do clima
Estatura: Sem restrição
Aplica restrições por condições do clima
Não mulheres grávidas
Não crianças menores de 8 anos

Não pessoas com algum tipo de deficiência física
Não pessoas idosas com dificuldade de mobilidade
IMPORTANTE: Para os tours aos recifes, em todas as versões, devemos ter presente que aplicam restrições
por condições do clima acorde ao estabelecido pela autoridade competente, Capitania de Porto, em aras
de garantir a segurança dos passageiros.

SNORKELING
A forma mais divertida de aproveitar nossas belezas submarinhas. Uma nova aventura para adultos e
crianças. O tour de três horas consta de uma instrução teórica - prática em águas pouco profundas e uma
saída ao mar para apreciar as maravilhas da flora e fauna marinha.
Frequência: De quarta-feira a segunda-feira. Nas terças-feiras não há saída (sujeito a disponibilidade e a
condições do clima)
Duração: 3 horas aprox.
Ponto de encontro: Lobby do hotel Aquarium.
Hora de encontro: A partir das 13:50 (Hora exata especificada no voucher)
Inclui: Transporte marítimo equipamento completo (máscara de silicone, snorkel ou tubo e colete salvavidas), guia experto, avistamento de arraias e peixes, parada em zona de corais.
Não inclui: Transporte terrestre, despesas ou serviços não especificados.
Idade: A partir dos 10 anos (aplica restrições por condições do clima)
Estatura: Sem restrições
Mínimo: 2 pax
Máximo: 30 (Quantidade superior, por favor, consultar)

TOUR DIURNO PELA BAÍA
Aproveite as águas cristalinas de San Andrés a bordo de uma embarcação tipo catamarã ou similar,
enquanto percorre a Baía Interna da ilha. Desfrutando o pôr do sol no mar de sete cores, acompanhado de
festa, música caribenha e muita diversão e aprendendo a dançar reggae.
Frequência: Todos os dias, dependendo de disponibilidade
Duração: 2 horas aprox.
Ponto de encontro: Marinha de acordo com o ponto de saída da embarcação.
Hora de encontro: A partir das 14:50 (Hora exata especificada no voucher)
Inclui: Tour de duas horas, animação, música de equipamento de som.
Não inclui: Transporte terrestre hotel – marinha - hotel
Idade: Sem restrição
Estatura: Sem restrição
Nível de dificuldade: 2
Mínimo: 2 pax

