PRIVILÉGIO QUE CABE NO SEU BOLSO
ANTILHAS E O SUL DO CARIBE
À BORDO DE CRUZEIRO MARÍTIMO
06 DE NOVEMBRO, 2019
• Experiências que cabem no seu bolso! Uma viagem completa pelas Antilhas e Sul
do Caribe. Locais conhecidos como o “paraíso na terra”. Imperdível!
• 3 noites em Cartagena das Índias, conhecida como a baía mais bonita da América,
incluindo city tour e dia livre nessa magnífica cidade colonial! Hospedagem no
magnífico Capilla del Mar, um dos hotéis mais emblemáticos da cidade!
• 7 noites à bordo do Navio Monarch, à bordo de cabines externas, em sistema de
pensão completa e pacote de bebidas incluído. Visitando: Aruba, Curaçao, Bonaire e
Panamá.
• 2 noites em Bogotá, incluindo atrações que valem a viagem! City tour no centro
histório e visitas ao Museo del Oro e subida de teleférico ao Cerro Montserrat.
06 de novembro de 2019 - Quarta-feira
BRASIL - CARTAGENA
Apresentação no Aeroporto do Rio de Janeiro (Galeão) para embarque em voo com
destino à Cartagena (com conexão). Chegada, recepção e hospedagem no Hotel
Capilla del Mar (ou similar). Noite livre para caminhar à beira mar na região de
Bocagrande. É divertido observar as multicoloridas Chivas Rumbeiras, verdadeiras
boates sobre rodas que, com serviço de open bar, percorrem as ruas tocando música
colombiana.
07 de novembro de 2019 – Quinta-feira
CARTAGENA
Café da manhã no hotel. Em nosso city tour veremos os bairros residenciais que
contornam a Baía de Cartagena. A Fortaleza del Castillo de San Felipe de Barajas,
mais deslumbrante obra de engenharia militar do Novo Mundo, também faz parte de
nosso itinerário pela fascinante Cartagena de las Índias. Tarde livre para caminhar pela
Cidade Velha, explorando a Plaza de los Coches, o antigo Mercado de escravos, a
Plaza San Diego - onde vivia o grande escritor Gabriel García Márques -, e Plaza
Santo Domingo, com a estátua La Gorda, de Botero, e animados bares.
08 de novembro de 2019 – Sexta-feira
CARTAGENA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Um sugestão é fazer um passeio de lancha até
alguma das Islas del Rosário – com icônicas praias caribenhas de águas cristalinas e
areia branquinha.

09 de novembro de 2019 - Sábado
CARTAGENA - EMBARQUE NO MONARCH
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determindo, saída para o porto para
embarque no Navio Monarch, nosso endereço pelas próximas 7 noites, em sistema de
pensão completa. Navegando, descobriremos porque esta zona da América é
considerada como o “paraíso na terra”. Seremos levados a lugares tão
impressionantes como Curação, Aruba e Colón. Saída de Cartagena às 19h.
Impressionante!
10 de novembro de 2019 - Domingo
NAVEGAÇÃO
Dia livre à bordo. Durante a navegação, poderemos desfrutar de diversas atividades!
Que tal relaxar no Spa com uma deliciosa massagem ou se aventurar no Cassino?
Para os mais atléticos, opções de esportes não faltam! E claro, não perca a
oportunidade de tomar um banho de sol nos decks superiores, enquanto desfruta de
sua bebida favorita. Importante: Custos podem incidir.
11 de novembro de 2019 - Segunda-feira
WILLEMSTAD (CURAÇAO)
Café da manhã à bordo. Dia livre. Atracaremos nessa ilha do sul do Mar do Caribe, na
costa ocidental da Venezuela. O centro histórico e porto da sua capital, Willemstad, foi
declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Aproveite para fazer um
inesquecível passeio a pé pelos cantos da cidade ou passear pelas extensas praias
paradisíacas! Curaçao é também o destino perfeito para os amantes do mergulho e
das atividades aquáticas. Outra sugestão é visitar uma fábrica do famoso licor Blue
Curaçao. Saída de Curaçao às 19h.
12 de novembro de 2019 - Terça-feira
KRALENDIJK (BONAIRE)
Café da manhã à bordo. Dia livre. O nome da pequenina capital de Bonaire já diz tudo.
Em holandês, Kralendijk significa ”barreira de corais”, e estes são considerados uns
dos mais belos do mundo! As opções de lazer aqui são muitas! Teremos tempo livre
para percorrer os importantes monumentos da ilha, como o farol Willemstoren, o Hotel
Divi Bonaire, o Grande Hospital Antigo ou o Forte Orange, uma das obras mais antigas
da arquitetura colonial de Bonaire. Descobriremos uma multitude de paisagens
espetaculares, como o Lago Goto, as praias de Eden e Coco Beach ou as salinas de
Salt Flats. Lindíssimo! Partida de Bonaire às 18h.
13 de novembro de 2019 - Quarta-feira
ORANJESTAD (ARUBA)
Café da manhã à bordo. Dia livre. Aruba é um claro reflexo da arquitetura holandesa,
com seus edifícios coloridos, pintados ao estilo antilhano. Para os que gostam de
comprar, encontrarão em Aruba o paraíso das compras devido às suas lojas Duty
Free. Aqui, existem diversas discotecas, pubs e cassinos, onde o contato com o povo
local lhe proporcionará uma estadia inesquecível! Partida de Aruba às 15h30.

14 de novembro de 2019 - Quinta-feira
NAVEGAÇÃO
Dia livre à bordo. Você encontrará em nosso navio uma infinidade de opções de lazer!
São diversos bares e restaurantes, lojas duty-free, discotecas, spa, salão de beleza e
muito mais que não te deixaram esquecer: você está de férias! Importante: Custos
podem incidir.
15 de novembro de 2019 - Sexta-feira
COLÓN (PANAMÁ)
Café da manhã à bordo. Dia livre. Colón está situada na entrada do Canal do Panamá.
É banhada pelo mar do Caribe e o principal porto de entrada e saída das mercadorias
do pais. Colón destaca-se por ser um paraíso para as compras, oferecendo uma
grande variedade de produtos na zona Duty Free. Uma sugestão é visitar o Lago
Gatún, um lago artificial construído para a navegação do Canal. Nessa travessia é
possível observar os macacos Titi e Aranha nas copas das árvores, e à margem do
lago, os macacos Cariblancos. São diversas as opções de passeios! Saída de Cólon
às 14h30.
16 de novembro de 2019 - Sábado
CARTAGENA - BOGOTÁ
Café da manhã à bordo. Chegada à Cartagena e desembarque do Monarch. Saída
para o aeroporto para embarque com destino à Bogotá. Chegada, recepção e traslado
ao Hotel Morisson 84 (ou similar).
17 de novembro de 2019 - Domingo
BOGOTÁ
Café da manhã no hotel e saída para city tour. Nos arredores da Plaza de Bolivar
veremos o Capitólio Nacional, Catedral Primada de Colombia, Palácio de Justiça,
Palácio Arzobispal e Edifício Lievano - atual sede da Prefeitura de Bogotá. Também
está em nosso itinerário o Museu do Ouro, com importante acervo de ourivesaria
hispânica e exposições de diferentes culturas pré- colombianas. Casas e varandas
históricas, memória viva da arquitetura colonial, emolduram as ruas íngremes e
estreitas do bairro de Candelária, declarado Monumento Nacional. À bordo de
teleférico ou funicular, ascendendo através de lindo bosque de centenários eucaliptos,
chegaremos ao Santuário de Montserrat, que está entre os mais antigos e importantes
do país. De lá, a vista panorâmica de Bogotá é impactante!
18 de novembro de 2019 - Segunda-feira
BOGOTÁ
Café da manhã no hotel. Manhã e tarde livres em Bogotá. Teremos nossos
apartamentos até nossa saída para o aeroporto. Uma sugestão de passeio imperdível
(OPCIONAL) é a visita da cidade de Zipaquirá, endereço da impressionante Catedral
de Sal, construída a 180 metros de profundidade. Este importante patrimônio cultural,
religioso e ambienta foi eleito em 2007 a Primeira Maravilha da Colômbia. Aqui você
pode ver as estações da Via Crucis - talhadas em pequenos altares de sal -, e
esculturas representando passagens bíblicas, como o encontro de Jesus e Maria. Em

horário a ser determinado, saída para o aeroporto e embarque em voo com destino ao
Brasil.
Este programa está sujeito a alteração na ordem das excursões e da programação a
critério da companhia de navegação.
VACINA DE FEBRE AMARELA
Obrigatório portar Certificado Internacional de vacina contra febre amarela.
PASSAPORTE E VISTOS
O passaporte deve estar válido por 6 meses após a data de retorno da viagem.
PORTADORES DE PASSAPORTE BRASILEIRO NÃO NECESSITAM DE VISTOS DE
TURISMO PARA A REALIZAÇÃO DESTA VIAGEM.
PARTE TERRESTRE + PARTE MARÍTIMA + PARTE AÉREA
POR
PASSAGEIRO

APTO DUPLO

APTO TRIPLO

APTO
QUÁDRUPLO

CABINE
EXTERNA COM
ESCOTILHA
(CATEGORIA E/
FE)

2.400,00 USD

2.250,00 USD

2.052,00 USD

* CONSULTE SUPLEMENTO PARA APARTAMENTO SINGLE E VALORES PARA
CRIANÇAS DE ATÉ 11 ANOS.
Importante: As cabines triplas e quádruplas podem apresentar sofá-cama ou leito alto.
TAXAS (VALORES POR PESSOA)
PORTUÁRIAS

320,00 USD

AEROPORTUÁRIAS

96,00 USD

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

PARTE AÉREA (DESDE RIO DE JANEIRO)
- AV 260
(06 NOV)
RIO DE JANEIRO/BOGOTÁ
- AV8558
(06 NOV)
BOGOTÁ/CARTAGENA
- AV9789
(16 NOV)
CARTAGENA/BOGOTÁ
- AV 261
(18 NOV)
BOGOTÁ/RIO DE JANEIRO
Lugares sujeitos à disponibilidade.
CONSULTE EMBARQUE DESDE OUTROS AEROPORTOS.

07:35 - 11:10
13:30 - 15:02
14:32 - 16:02
21:15 - 06:30

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (PROMOÇÃO EXCLUSIVA DE EARLY BOOKING)
Entrada de US$ 416,00 + 12 parcelas de US$ 200,00
(Valores por pessoa em acomodação dupla)
* Condições de pagamento válidas até 31 de julho.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica Avianca para os trechos (1) Rio
de Janeiro - Cartagena (2) Cartagena - Bogotá (3) Bogotá - Rio de Janeiro
• Acomodação em quarto duplo, triplo ou quádruplo (ou individual, com acréscimo)
com café da manhã diário;
• No Monarch, sistema de pensão completa e pacote de bebidas incluído
(IMPORTANTE: Bebidas premium não estão incluídas. Custos podem incidir).
• City Tour em Cartagena com entradas e taxas dos locais mencionados no dia 07 de
novembro de 2019;
• City Tour em Bogotá com entradas e taxas dos locais mencionados no dia 16 de
novembro de 2019;
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre e marítima da
excursão;
• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até
55.000EUROS. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
3.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas para aqueles
que embarcarem nos voos indicados para o grupo. Passageiros que optarem por voos
diferentes não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Refeições não mencionadas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, atividades a bordo e refeições
OPCIONAIS que constem ou não no programa e venham a ser oferecidos pela
companhia de navegação, pelos guias locais ou pelo guia de bordo.

• Gorjetas para a tripulação.
• Gastos pessoais, como despesas extras no navio etc.
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
HOTELARIA
• 3 noites no Hotel Capilla del Mar (ou similar) em Cartagena, com café da manhã;
• 7 noites no Monarch, em Cruzeiro pelas Antilhas e Sul do Caribe, em sistema de
pensão completa;
• 2 noite no Hotel Morisson 84 (ou similar) em Bogotá, com café da manhã e sistema
de late check-out.
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados pela
agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

