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ROTEIRO INTELIGENTE 

Isla de San Andrés  

Isla de Providência  

Cartagena  

 

 10 DIAS DE MUITA ALEGRIA EM UM DOS LUGARES MAIS PARADISÍACOS DA 

COLÔMBIA 

 

Explore a sensacional Ilha de San Andrés e Providência, COM MUITAS DICAS sobre 

restaurantes, pontos turísticos, passeios, valores, endereços e sugestões para você 

aproveitar todas essas informações da melhor maneira possível. 

 

“Um viajante informado torna a viagem bem mais segura e com 

grandes possibilidades de sucesso” – Preciso de Férias.  

 

Por ser um roteiro digital, você poderá levá-lo com facilidade na sua viagem, seja num 

tablet, smartphone ou computador. Mas se preferir, imprima-o também.  

 

Esse roteiro tem o objetivo principal de auxiliar e informar pontos relevantes para que 

você consiga direcionar da melhor forma possível a sua própria viagem para as ilhas.  

Tem o intuito de sugerir atrações que durante nossa viagem deram certo e sinta-se à 

vontade para acrescentar ou retirar conforme seu desejo. 

 

ATENÇÂO: Este roteiro foi elaborado de acordo com os gostos e interesses dos 

viajantes do Blog Preciso de Férias. Portanto, serve apenas de sugestão e auxílio para 

que você seguidor, elabore o seu próprio roteiro de viagem com as suas atrações e 

locais de seu interesse.  

Portanto, não se trata, de uma prestação de serviço turístico, ou mesmo agenciamento 

de viagens e/ou compromissos com prestação de serviços turísticos, apenas estamos 

compartilhando um roteiro particular elaborado, em época própria, de acordo com 

nossos gostos e necessidades. Não nos responsabilizamos, de qualquer forma, e por 
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absolutamente nenhuma atividade desenvolvida pelas empresas das quais sugerimos 

no roteiro. 

E lembre-se de encaixar essas informações no seu planejamento pessoal e qualquer 

dúvida estaremos à disposição pelas plataformas digitais e pelo telefone 47 9 9110 6404   

 

Lembre-se que os valores descritos neste roteiro podem sofrer algumas variações 

conforme o ano, mas a todo momento tentamos atualizá-lo para que você tenha uma 

ideia de quanto dinheiro levar para sua viagem. 

 

IMPORTANTE: Se você não se sente seguro em planejar a sua própria viagem, 

sugerimos sempre o auxílio de empresas especializadas em agenciamento turístico, 

devidamente credenciadas pelo respectivo conselho. 

 

PÁGINA OFICIAL: www.precisodeferias.com.br 

INSTAGRAM: @preciso.de.ferias 

FACEBOOK: Blog Preciso de Férias 

YOUTUBE: Preciso de Férias TV  

FONE COMERCIAL: +55 47 991106404 

 

TENHA UMA BOA VIAGEM E UMAS EXCELENTES FÉRIAS! 

ATT: CAROL MARTINEZ - PRECISO DE FÉRIAS 
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Queremos que você viaje bem informado e por isso não perca essas dicas: 

RECOMEDAÇÕES: 

• Primeiramente, deixe para reservar os passeios em San Andrés quando você 

chegar no destino. 

• Acima de tudo, fique tranquilo que você não ficará sem passeios, já que não 

existe número limite de visitantes nas atrações. 

• O clima por lá muda muito e em muitos casos, a natureza é imprevisível. No 

mesmo dia chove, faz sol, venta e até pode esfriar um pouco durante a noite. 

• A cotação cambial em San Andrés não é favorável. Prefira trocar na Cidade 

Amuralhada em Cartagena ou em Bogotá. 

• A internet em San Andrés é muito boa. 

• Guarde com chave de ouro o cartão turístico de San Andrés. Eles pedem esse 

cartão tanto na entrada e saída em San Andrés, assim como em Providência. 

 

Sugestão de outro restaurante para almoçar: Capitão Mandy 

Conheça mais dicas sobre Colômbia 
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1° DIA 

VIAGEM DE CARTAGENA PARA ISLA DE SAN ANDRÉS.  

ORÇAMENTO PARA O 1° DIA: 160 mil Cop 

 

• Táxi do aeroporto de San Andrés até o Hotel Aqualina Inn: 20 mil Cop 

• Jantar no Restaurante La Regatta: 80 mil Cop 

• Compras no mercado: 15 mil Cop 

• Material de mergulho (sapatilha e snorkel): 45 mil Cop 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia você irá viajar para a Ilha de San Andrés. Você sairá um pouco mais do meio 

dia e chegará na Ilha no final da tarde. A viagem é bem rápida, cerca de uma e hora e 

meia, mas sempre chegue cedo, pois tanto o aeroporto de Cartagena como de San 

Andrés sempre estão cheios. 

 

IMPORTANTE: Não esquecer de comprar o cartão de turismo no aeroporto de San 

Andrés com a cia aérea que você irá viajar e guarde-o com segurança, pois eles pedem 

esse cartão para entrar e sair nas duas ilhas. Valor do cartão turismo:  

 

1. 12:45 – Chegada no Aeroporto de Cartagena 

2. 14:45 – Decolagem para Ilha de San Andrés 

3. 16:15 – Chegada em San Andrés 

4. 17:00 – Chegada ao Hotel Aqualina Inn 

5. 18:00 – Comprar os materiais aquáticos e água 

6. 20:30 – Jantar no restaurante La Regatta (leia as recomendações) 

VALORES GASTOS EM JANEIRO DE 2019: 

San Andrés: Hotel Aqualina Inn-  R$ 480 por diárias para 2 pessoas sem café da manhã) 
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Passagem áerea pela cia Wingo de Cartagena até a Ilha San Andrés: incluso franquia 

de bagagem 20 kg e taxas : USD103 por pessoa 

Ilha de Providência: Pousada Enilda – R$ 215 por diária para 2 pessoas com café da 

manhã:   

Passagem de catamarã da Ilha de San Andrés até a Ilha de Providência: R$ 500 

12:45 – CHEGAR NO AEROPORTO DE CARTAGENA 

14:45 – Decolagem até San Andrés 

16:15 – Chegada em San Andrés 

Comprar o cartão turismo para San Andrés 

IMPORTANTE: Não esquecer de ter os CARTÕES de embarque já Impressos da 

Wingo, porque senão eles cobram uma taxa à mais. 

Ligar para Diego (+57 3183762841- ele entende português) – e combinar o horário para 

reservar os passeios, pois esses passeios dependem das condições climáticas e é 

essencial que você reserve no primeiro dia. 

Principais passeios que você deve reservar com Diego: 

1. Eco Fiwi - caiaque transparente  

2. Parasail 

3. Mule (transporte para volta a ilha) 

4. Johnny Cay 

5. Pomtom 
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17:00 - CHEGADA NO HOTEL AQUALINA INN 

Endereço: Avenida los Libertadores Edificio Aqualina Inn Isla CO, San Andrés, San 

Andrés y Providencia, Colômbia Telefone: +57 8 5124592 

O hotel fica a 2,2 km do hotel e 

normalmente os taxistas cobram 

20 mil Cop pela corrida. 

Esse hotel possui quartos amplos, 

confortáveis com chuveiro com 

água quente e está localizado no 

centro de San Andrés. 

  

19:00 – PASSEIO PELO CENTRINHO DE SAN ANDRES 

Comprar mantimentos como água, cerveja em qualquer mercados e material de 

mergulho como Snorkel e sapatilhas  

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

20:30 - JANTAR NO 

RESTAURANTE LA REGATTA 

Distância desde o Hotel Aqualina Inn: 

500 metros – 10 minutos caminhando 

 

Esse restaurante é um verdadeiro 

charme! Principalmente durante a 

noite.  
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Especializado em frutos do mar, mas 

também tem algumas opções de carnes e 

massas. Mas seu ponto forte são os peixes, 

lagostas, camarões... 

 

Recomendações: Essencial fazer reserva no 

restaurante, porém até 2 pessoas e 

dependendo da temporada, consiga jantar 

sem reserva. Apenas terá que esperar um 

pouco.  

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Como está sendo seu primeiro dia em San Andrés? Nos marque no INSTAGRAM 

@preciso.de.ferias e conte pra gente! Se prepare que amanhã tem passeio... 

2° DIA 

PRAIA SPRATT BIGHT, VOO DE PARASAIL E PASSEIO DE 

CAIAQUE TRANSPARENTE 

ORÇAMENTO PARA O 2° DIA: 340 mil Cop 

 

• Passeio de Parasail: 150 mil COP 

• Almoço no Peru Work: 40 Mil COP 

• Taxi até o caiaque ida e volta: 30 mil COP  

• Passeio de caiaque: 80 mil COP 

• Jantar no restaurante Mister Papino: 40 mil COP 
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ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia, você fará uma das mais belas experiências da sua vida. Veja os 7 tons de 

azul do alto, através de um paraquedas puxado por uma lancha. Você também curtirá 

durante boa parte da manhã na praia Spratt Bight que fica bem próximo ao hotel e 

almoçará na sua redondeza.  

Já no período da tarde, você conhecerá a fauna e a flora sobre um caiaque 

transparente, finalizando o dia, em um restaurante típico italiano, onde possui uma 

decoração bem propícia ao tema.  

 

1. 8:30 –Chegar no Pier que saem os passeios do Parasail   

2. 11:00 – Desfrutar da praia central de San Andres – Spratt Bight 

3. 12:15 – Almoçar no Peru Wok  

4. 14:00 – Chegar no Eco WIFI – Táxi - (Leia as recomendações) 

5. 20:00 – Jantar no Mister Papino.  

 

9:00 - PARASAIL – 150 mil Cop 

 

Marina Tonino – Quase ao lado do restaurante La 

Regatta 

Distância desde o Hotel Aqualina Inn até a marina: 

500 metros – 10 minutos caminhando – Não precisa 

de tâxi 

 

OLHA A DICA: 

Pedir para ser o último por causa da luz solar, que 

fica mais intensa perto das 11 e você conseguirá ver 

melhor os 7 tons de azul do mar. 

” Experiência única! A vista de lá do alto que o 

passeio nos proporciona é INDESCRITÍVEL. É tanta 

beleza que nos deixa sem palavras. Você consegue 

enxergar com clareza o mar de 7 cores. Para quem 

tem medo de altura, igual a mim, vá sem medo. Lá 

de cima é supertranquilo e dá uma sensação de paz. Equipe do barco muito animada e 
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atenta a segurança. Caso sinta enjoo com facilidade, não vá sem tomar remédio, pois o 

passeio dura por volta de 2h e deixa a gente bastante mareado. 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

11:00 – PRAIA SPRATT BIGHT  

Passar o restinho da manhã na praia 

central de San Andrés... 

A Spratt Bright é a praia principal de San 

Andrés, localizada na melhor região da 

ilha, no centro hoteleiro e comercial. É 

bem extensa, na sua ponta esquerda está o letreiro I LOVE SAN ANDRES e na ponta 

direita há alguns bares e restaurantes. Alguns barcos saem dela para a ilha Johnny Cay, 

e também há muitos jet-skis na área 

(tome cuidado, pois percebi que não há 

muita segurança entre banhistas e jet-

skis).  

É a praia mais frequentada 

principalmente por turistas e possui 

muitos coqueiros que garantem uma 

ótima sombra para admirar as cores 

magníficas do mar. Leve snorkel e 

sapatilhas.  

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12:15 – ALMOÇO PERU WOK 

O restaurante, como o próprio nome 

diz é especializado na comida 

peruana – considerada a melhor do 

mundo 

 Vá sem medo, pois a comida é 

deliciosa.  

Dica: Os pratos são bem servidos. 

Prefira sentar-se no lado de fora, pois tem uma vista linda do mar azul turquesa 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

13:30 – ECOFIWI TURISMO ECOLÓGICO – 80 Mil COP 

Fica afastado do Centro de San Andrés, precisa ir de táxi. 
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Distância desde o Restaurante Peru Wok até o EcoFIWI: 4 km  – 15 minutos de táxi 

(15 mil COP) 

Recomendação: Normalmente o Diego 

combina um lugar para se encontrar com 

outros turistas para dividir o transporte. Por 

isso, leve trocados. 

Passe antes de chegar no local do passeio – 

de preferência no hotel - protetor solar e 

repelente, pois eles não permitem que você 

passe na hora para não manchar os caiaques.  

Através de caiaques com os cascos transparentes, os turistas são levados a 

percorrerem a Reserva de Biosfera Sea Flower.. Acompanhados por dois guias, o grupo 

percorre o manguezal e ouve explicações sobre o mangue, sobre pepinos do mar, 

estrelas do mar, peixes, medusas e aves. Ao final do passeio nas águas é hora de comer 

um lanchinho preparado pelo pessoal da empresa com frutas locais, peixe e uma 

limonada.  

Na volta, os táxis demoram bastante para 

passar. Mas não se preocupe! Você 

conseguirá voltar. 

*Depois do passeio, continuar curtindo a 

praia Spratt Bright. 

 

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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19:00 JANTAR – MISTER PANINO 

Endereço: #2-2 a 2190 Calle 2, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colômbia 

Distância desde o Hotel Aqualina Inn 

até Mister Papino: 500 metros – 10 

minutos caminhando 

Este restaurante é especializado em 

massas, que são deliciosas por sinal! 

Vale a pena.  

 

 

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Gostou dos passeios de hoje? Quero saber tudo! Nos conte pelo Instagram 

@preciso.de.ferias 

 

 

 

 

 

https://precisodeferias.com.br/category/colombia/
https://precisodeferias.com.br/category/colombia/
https://www.google.com.br/search?q=trattoria+mr.+panino+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqqcgxqqhM1pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAdj3Rr0wAAAA&ludocid=3344188377689187829&sa=X&ved=2ahUKEwi6pIuy5O3fAhXGqZAKHVTzBUMQ6BMwFXoECAoQAw


  https://precisodeferias.com.br/category/colombia/ 
 

3° DIA 

VOLTA A ILHA DE SAN ANDRES  

ORÇAMENTO PARA O 3° DIA: 245 mil COP 

 

• Aluguel do Mule: 155 mil COP (sem precisar abastecer) 

• Almoço no restaurante do Hotel Cocoplum: 40 mil COP 

• Entradas dos passeios: 10 mil COP 

• Jantar no restaurante Goumet Shop: 40 mil COP  

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Vamos dar a volta na Ilha de San Andrés? Serão várias paradas em alguns pontos 

turísticos. Será um passeio de um dia inteiro e você verá águas transparentes e com 

muito peixe. Leve sapatilha e snorkel. 

1. 8:45 – Diego deixará o Mule no hotel 

2. 9:00 - Hotel Cocoplum e Rocky Cay 

3. 13:30 - Hoyo Soprador 

4. 14:30 – La piscinita   

5. 15:30 - West View 

6. 17:35 – Entregar a Mula  

7. 20:00 – Jantar no Goumet Shop 

Dar a volta na Ilha de San Andrés é um passeio perfeito para conhecer as principais 

praias e atrações da ilha caribenha. A ilha possui ônibus e táxis circulando, porém não 

existe uma linha de ônibus que dê a volta inteira na ilha e um passeio de táxi de um 

dia inteiro vai sair caro. A melhor forma de circundar a ilha é alugando uma moto, 

carrinho de golfe ou um mule (nome que eles chamam). Prefira o Mule ou a moto que 

são mais ágeis  

A Ilha de San Andrés é a maior das ilhas que formam o Arquipélago de San Andrés, 

Providencia e Santa Catalina, o qual conta com uma área total de 26 km². Sim, é uma 

ilha bem pequena e pode ser facilmente percorrida em apenas um dia. 
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9:00 – HOTEL COCOPLUM E ROCKY CAY  

A praia de Cocoplum fica no bairro de San Luis. É uma área com grandes hotéis all-

inclusive à beira mar. O acesso ao local é livre e existe boa estrutura de aluguel de 

barracas, armários  

Passar a manhã toda no Hotel Cocoplum e almoçar no Restaurante do próprio hotel  

Se você consumir mais do que 20.000 COPs, não serão cobrados as cadeiras de praia 

e as redes. Ainda poderá utilizar o estacionamento próprio hotel, assim como a piscina 

e chuveiros. 

Você já pode usufruir da infraestrutura do local: cadeiras de praia, guarda-sol, 

mesas… 

Na frente da praia do 

hotel Cocoplum, está 

Rocky Cay – uma ilhota 

rochosa. Ao lado da ilha, 

estão os destroços de um 

navio naufragado há 

décadas no local. Você 

pode caminhar pelo mar 

até lá com água até a cintura. Em dias de mar calmo, você consegue chegar até o 

navio tranquilamente e explorar o refúgio natural da fauna marinha. Levar Snorkel 

Quando a maré está alta não é recomendado atravessar, pois existe risco de 

afogamento. Existem pessoas querendo fazer a travessia clandestinamente não 

respeitando as marés. Tome cuidado! 

Caminhe pela praia! Dependendo da maré você encontrará águas cristalinas.  

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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13:30 – HOYO SOPLADOR   

O Hoyo Soplador ou buraco soprador, é 

um ponto turístico bem interessante de 

San Andrés.  

Trata-se de uma fenda natural no meio 

das pedras, que "sopra vento" devido à 

força das ondas do mar que quebram logo 

abaixo do buraco. 

 O fenômeno é bastante curioso; basta ficar próximo do buraco e esperar por uma 

onda forte para perceber que os cabelos e as roupas são jogados para o alto. 

É um local que está sempre cheio de turistas e locais - que normalmente tentam tirar 

uma casquinha dos visitantes e garantir algum dinheiro. 

 Apesar da atração ser bacana, o assédio dos ilhéus torna a experiência um pouco 

chata. Tente ir acompanhado de alguém para tirar suas próprias fotos, ou peça a um 

turista que a tire, para evitar ter que pagar aos moradores. 

Quando você chegar lá, falarão que você precisa comprar uma bebida para entrar lá. 

Mas isso não é obrigatório. Você compra uma bebida se quiser. 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14:30 – LA PISCINITA - 5 mil COP 

Um pouco inferior que West View, mas 

possibilita uma visão mais próxima dos 

peixes, já que a profundidade é a partir de 

2 ou 3 metros. É um azul inacreditável! E 

nem seria necessário o mergulho, já que de 

cima mesmo é possível ver os peixes. 

15:30 – WEST VIEW - 5 MIL COP 

Entrada custa 5000 pesos e ganha-se um pão, para jogar aos peixes. Tem um 

trampolim e um tobogã que te joga no mar, garantido muita diversão. 

 Os peixes nadam aos montes a nossa volta e por isso é obrigatório levar o snorkel 

para aproveitar. Também alugam coletes salva-vidas e guarda-volumes por 5 mil COP.  

Por volta de uns 5-7 metros de profundidade encontra-se uma estátua de Poseidon. 

Alguns conseguem chegar até ela, 

através de apneia, mas também pode 

fazer o Aquanautas que funciona no 

mesmo lugar. 

Como em toda a ilha, a cor da água é 

um espetáculo à parte. 

Tem um barzinho para comprar 

alguma bebida ou algo para comer e 

algumas mesas espalhadas. 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17:30 – ENTREGAR O MULE  
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20:00 – JANTAR NO RESTAURANTE GOURMET SHOP  

Endereço: Sem Endereço - Fica Próximo ao Restaurante La Regata e 400 metros do 

hotel  

A comida é maravilhosa, o preço é 

muito bom e o sabor nem se fala. 

A decoração é bem interessante, mas 

as porções não são generosas.  

Esse restaurante tem de tudo, desde 

massas, cafés e frutos do mar  

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Gostou da volta a ilha? Conseguiu ver muitos peixes? 
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4° DIA 

PASSEIO DE POMTOM COM DIOGO 

ORÇAMENTO POR PESSOA: 175 mil COP 

 

• Passeio Pomtom: 90 mil Cop 

• Almoço no Áquario: 40 mil Cop 

• Jantar: 45,00 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Esse passeio Pomtom leva o dia inteiro! Você embarcará em uma lancha semi-

privativa, com no máximo 12 pessoas para percorrer vários lugares lindos. Entre eles o 

famoso Acuário, Heines Cay, Manta Raias, estrelas do mar,, playa blanca. Não 

esqueça de levar snorkel e sapatilha. 

 

1. 9:30 – Pomtom 

2. 17:00 – Chegada do Passeio 

3. 20:00- Jantar no 80’s 

 

9:30 – PASSEIO POMTOM 

 

Acuário: A ilha tem esse nome 

porque é um imenso aquário 

natural. São várias piscinas 

formadas pelos bancos de corais, 

onde nadam livremente peixes de 

várias espécies. Existe 

infraestrutura que oferecem 

comida, bebida e serviços como guarda-volumes e aluguel de equipamentos para 

esnórquel. 

É na Isla Acuario que também acontece o encontro com arraias. 
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O Acuario está localizado bem próximo da ilha de San Andrés e por isso o trajeto de 

barco é bem rápido 

Haynes Cay está logo ao lado. É um pouco maior, porém menos interessante. Pode ser 

um refúgio para o sol forte, com seus diversos coqueiros.  

Para chegar até Haynes Cay, é só caminhar cerca de 200 metros com a água na altura 

da cintura. 

17:00- CHEGADA DO PASSEIO 

 

20:00 – JANTAR NO 80s INTERSTATE 

 

Endereço: Não possui endereço, porém fica a 500 

metros do hotel e próximo ao restaurante La Regata 

É uma boa opção pra quem quer beber uma cerveja, 

petiscar ou provar 

um delicioso 

hambúrguer.  

Prefira ficar dentro 

do restaurante, pois a decoração é sensacional. Para 

os que nasceram nos anos 80, irão amar a 

decoração. 

Antes de ir embora visite a lojinha de brinquedos. 

Tem coisas antigas para comprar. É legal passar lá e 

relembrar parte da infância.  

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Parece que sua viagem está sendo sensacional?! Nos conte tudo e marque 

@preciso.de.ferias lá no Instagram 
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5° DIA  

JOHNNY CAY 

ORÇAMENTO POR DIA: 110 mil Cop 

 

• Passeio até Johnny Cay: 30 mil COP 

• Almoço: 40 mil Cop 

• Jantar Café Café: 40 Mil COp 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia iremos oportunizar o máximo de tempo para aproveita o último dia em San 

Andrés e você conhecerá uns dos principais pontos turísticos, chamada Johnny Cay 

  

1. 9:30- Johnny Cay 

2. 20:00 - Jantar Café Café: 

 

9:30 – JOHNNY CAY 

Escolhemos fazer esse passeio separado de Acuario. São propostas diferentes, e por 

isso vale à pena. Além disso, desse jeito, é possível fugir da massa do fluxo turístico e 

aproveitar ambos os locais com 

maior tranquilidade e menos 

lotado. 

Fique o dia todo na ilha. Os 

barcos do combo chegam a 

tarde...se for direto para lá...ira 

pegar a ilha na parte da manhã 

sem muita gente ...de uma volta 

na ilha .... tire fotos...e volte para 

curtir a praia e a estrutura e 

beber cerveja e os drinks locais.... 
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Lugar muito bonito... 

Ao redor da ilha se forma pequenas piscinas naturais entre as pedras, o que também 

dá para curtir. Alimentação (almoço) simples, seria interessante levar algo para comer 

e beber. 

Não esqueça de levar snorkel e sapatilhas . 

A pequena ilha pode ser conhecida a pé facilmente e tem uma área da costa com pedras 

e piscinas naturais, e outra com areia, indicada para o banho. Johnny Cay não precisa 

fazer nenhum esforço para conquistar seus visitantes, pois a água do mar por ali é 

simplesmente incrível. As fotos falam por si.  

A ilhota tem muitas barraquinhas que irão cobrar cerca de 25.000 COP para alugar 

cadeiras e sombreiro na praia. As mesmas barraquinhas oferecem almoço e bebidas,  

Não passe todo o seu tempo em Johnny Cay apenas na praia; aproveite também para 

circular por ela, curtir a sombra dos coqueiros e apreciar o visual das piscinas naturais, 

onde há menos movimento e mais tranquilidade. 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

20:00 – JANTAR NO CAFÉ CAFÉ 

Endereço: Não possui endereço, porém no final da rua da praia principal – 700 metros 

do hotel  

Chegue cedo, porque sempre vive 

lotado 
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IMPORTANTE: Faça o 

check-out no Aqualina Inn 

neste dia, pois a recepção 

fica fechada das 23 horas 

até as 7:30 da manhã – 

Aproveite para deixar a 

bagagem de maior peso 

no Aqualina Inn. Se preferir ir de táxi até o pier (fica perto do Restaurante la Regatta), 

já deixe marcado o seu táxi para amanhã.  

 

DICAS IMPORTANTES PARA PROVIDÊNCIA 

• A maioria das praias de Providência não são transparentes como 

encontradas em San Andrés. 

• Você só encontrará aquele mar visto em fotos apenas em Cayo Cangrejo. 

• Na nossa opinião, Cayo Cangrejo foi o lugar mais lindo que vimos em toda 

viagem! E não estou exagerando. 

• A cotação cambial em Providência não é favorável. Na verdade, não sei lhe 

dizer se existem casas de câmbio na ilha. 

• Prefira trocar em San Andrés. Melhor ainda seria na Cidade Amuralhada 

em Cartagena ou em Bogotá 

• A internet em Providência é bem precária e mal dá para WhatsApp. Com 

isso, são poucos estabelecimentos que aceitam cartão. 

• Guarde com chave de ouro aquele cartão de turístico. Você irá precisar 

dele na entrada e saída de Providência. 
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6°° DIA  

VIAGEM ATÉ PROVIDÊNCIA E PRAIA SOTH WEST 

ORÇAMENTO PARA O 5° DIA: 160,00 

 

• Táxi até o pier onde partem os catamarãs: 15 mil Cop 

• Táxi até o hotel em Providencia: 25 mil COP 

• Supermercado: 40 mil Cop 

• Almoço:40 mil Cop 

• Jantar: 50 mil Cop 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Vamos conhecer uma das ilhas mais paradisíacas da região de San Andrés? Neste 

dia você irá aproveitar para descansar da viagem e almoçar em uma das praias mais 

lindas de Providência. Não esqueça de aguardar o final da tarde para ver o pôr do sol 

 

1. 6:30 – Check-out hotel 

2. 6:45 – Chegar no píer 

3. 8:00 – Viagem de catamarã 

4. 11:30 – Chegada em Providência  

5. 12:00 – Check-in Hotel Enilda  

6. 14:30 – Almoçar no Divino Niño Jesus e 

passar o dia na praia South West Bay 

7. 19:00 – Voltar para o hotel e comprar 

mantimentos 

8. 20:30 – Jantar no Cabañas y 

Restaurante Miss Elma 

 

IMPORTANTE: Como sugestão, prefira ir de avião e em últimos casos de catamarã. A 

viagem de catamarã até providencia dura 4 horas em mar aberto, enfrentando ondas 

de quase 5 metros, por isso talvez , você enjoará muito. Já de avião, a viagem durará 

https://precisodeferias.com.br/category/colombia/
https://precisodeferias.com.br/category/colombia/


  https://precisodeferias.com.br/category/colombia/ 
 

apenas 10 minutos. (Apenas peça que o hotel em San Andrés guarde sua mala de 

maior peso e leve apenas o necessário, senão você terá que pagar excesso de peso 

no avião)  

 

6:30 – SAIR DO HOTEL AQUALINA INN 

 

6:45 – CHEGADA AO PIER – MARINA TONINO 

 

Fica apenas 600 metros do hotel 

Valor do táxi até a Marina- 15 mil 

COP 

Recomenda-se chegar com 1 

hora e meia de antecedência –  

8:00- VIAGEM A ILHA 

PROVIDENCIA 

 

Se você for de catamarã, tome 1 

hora antes o remédio para enjoo 

e não tome café da manhã.  

 

11:30 CHEGADA A ILHA DE PROVIDENCIA  

 

12:00 CHECK-IN NA POUSADA ENILDA 

 

IMPORTANTE: É pela pousada que se 

reservam os passeios. Então não se 

esqueça de reservar: 

1. Lancha com fundo transparente 

2. Mergulho com cilindro (Felipe) 

3. Trilha em Pico 

Distância do terminal de balsas até a 

pousada Enilda – 8 km  
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Valor do Táxi: 25 mil Cop 

 

13:00 – ALMOÇAR NO DIVINO NINO JESUS  

 

Fica a 2 km de distância desde a pousada até 

a praia, porém como tem muitas subidas e 

descidas, aconselho ir de moto-táxi ou alugar 

um mule ou moto na própria pousada.   

Aproveite e fique o resto do dia  

na praia South West Bay e não 

perca o pôr do sol, que é incrível 

Em South west Bay o mar é 

muito calmo e não tem ondas 

praticamente, chega a parecer 

uma piscina. 

O mangue rosa de Providência 

encontra-se na Praia South 

West Bay 

Encontramos após o almoço no 

restaurante Divino Niño.  

Ficamos chocados com a 

tonalidade rosa. 

 A nossa primeira impressão 

não era de um fenômeno 

natural, parecia até alguma 

coisa tóxica. 

 Perguntamos para os 

moradores o que era essa 

coloração rosa e eles falaram 

que é por causa da presença de algas na água. 

Infelizmente o mangue não tem sempre essa coloração durante todo o ano, mas não 

deixe de ir para dar uma espiada e conte para a gente a sua experiência! 
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20:00 – JANTAR NO MISS ELMA  

 

Aceita cartão  

Distância desde a Pousada 

Enilda: 4 km (conseguir um meio 

de transporte, porque nesse 

horário é difícil encontrar táxis.  
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7° DIA  

CAYO GRANGREJO E ISLA SANTA CATALINA  

 

ORÇAMENTO POR PESSOA: 360 mil COP 

 

• Travessia até Cayo Cangrejo: 60 mil Cop 

• Entrada Cayo Cangrejo: 18 mil Cop 

• Almoço no Restaurante Spa :60 mil Cop 

• Jantar no Caribbean Place: 40 mil Cop – Reserve seu jantar logo no primeiro 

horário do dia com a própria pousada . 

• Aluguel de uma diária de mule: 180,00 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Hoje você visitará um dos lugares mais lindos da ilha. E se não bastasse todo esse 

paraíso, você chegará até o Cayo Cangrejo por uma lancha com fundo transparente, 

podendo admirar estrelas do mar e todo encanto do mar do caribe. Logo após Cayo 

Cangrejo, a sugestão é almoçar no , finalizando o dia em uma das praias mais 

famosas de Providência  

1. 8:00 – Café da manhã 

2. 9:00 – Cayo Cagrejo 

3. 14:00 – Almoçar no Restaurante Spa 

4. 15:30 – Praia de Manzanillo 

5. 20:00 – Jantar no Caribbean Place 

  

IMPORTANTE: Alugar um meio de locomoção para o período da tarde. 
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9:00 – CAYO CANGREJO  

 

Cayo Cangrejo é uma micro ilha localizada a alguns minutos de Providência e um dos 

lugares mais bonitos que já visitei até hoje! Conhecer esse paraíso é realmente 

imperdível, além de ser o principal motivo para incluir Providência em um roteiro pela 

Colômbia. 

Não se preocupe! Perto das 9 da manhã, os responsáveis pelo passeio da lancha com 

fundo transparente, pegará você no próprio hotel e depois te deixará na pousada 

Enilda novamente. 

Durante o passeio, você 

avistará tartarugas 

marinhas, estrelas do mar, 

mergulhará de snorkel, fará 

uma pequena trilha e tirará 

fotos lindas 

Não esqueça de levar 

snorkel e sapatilhas. 

 

14:00 – RESTAURANTE SPA  

 

Esse restaurante fica dentro de um spa. Esse estabelecimento é tão novo que quase 

não tem informações sobre ele e muito menos endereço na internet. Porém é só 

perguntar na pousada que eles já vão dizer onde fica.  

Existem opções de massagens e usufruir das suas jacuzzis embaixo de árvores 

gigantes. 

O almoço é espetacular. Quase não tem ninguém e por isso é indicado para fazer 

refeições em um ambiente harmônico e tranquilo. 

Fica na mesma direção da Praia de Manzanillo 
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15:30 – PRAIA DE MANZANILLO 

 

Distância da Pousada: 1,4 km – É melhor ir 

com algum meio de transporte, por causa 

das subidas e descidas. 

Praia de Manzanillo na minha opinião é 

uma das praias mais bonita da ilha. Com 

areia branca, águas calmas, ótima visibilidade e alguns barzinhos bacanas. É nesta 

praia onde é possível fazer o passeio de cavalo e brincar nos vários balanços que 

ficam pendurados nos coqueiros.  

É lá que fica e o famoso Roland’s Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 – JANTAR NO CARIBBEAN PLACE  

 

Distância da Pousada: 4,3 km  

Especializado em frutos do mar 
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Esse restaurante possui 

uma decoração bem 

particular. Mas para jantar 

nele, você precisa fazer 

reserva.  

 

 

 

8° DIA  

ISLA SANTA CATALINA E VOLTA A ILHA  

ORÇAMENTO POR PESSOA: 300 mil Cop  

 

• Mule: 180 mil Cop 

• Almoço no Deep Blue: 60 mil Cop 

• Jantar no Hotel: 30 mil Cop 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia, você irá dar a volta na ilha e parar em alguns pontos específicos para 

descansar e apreciar o visual. Conhecerá algumas trilhas na Ilha de Santa Catalina e 

almoçará no Deep Blue, onde tem uma vista maravilhosa para o Cayo Cangrejo. 

 

1. 9:00 – Isla Santa Catalina 

2. 12:00 - Almoço no Deep Blue  

3. 13:30 – Continuar a volta pela ilha  

4. 20:00 – Jantar  

 

Indicação: Alugar um mule  
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9:00 – ISLA SANTA CATALINA  

 

Distância desde a pousada: 9 km  

Levar tênis, boné, protetor solar 

Eu costumo dizer que Santa Catalina é a ilha 

da ilha. Ela fica bem pertinho do centro da 

ilha e para chegar até lá, basta você 

atravessar uma ponte a pé. Quando você 

chegar do outro lado você tem a opção de 

fazer duas trilhas: uma para ver os canhões 

antigos e outra para a famosa Fort Bay, onde 

fica a Cabeça e o Tesouro de Morgan. 

O lugar é especial, lindo demais. 

Recomendo ao entrar na ilha 

seguir pelo caminho da 

esquerda, subir e descer as 

escadas que darão em uma 

pequena praia onde é possível 

fazer snorkel, você vai ver mais 

de 20 tipos de peixes. 

Eu percebi que a maioria das 

pessoas não sabe que existe a 

praia e voltam antes de chegar até lá. 

Eu gostei muito de Santa Catalina, porque é uma Ilha muito tranquila e rodeada de 

muitos corais o que permite um mergulho inesquecível pela flora marinha, ainda com a 

possibilidade de ver muitos tipos de peixes, apesar de pouquíssimos cardumes. 

Também tem arraias muito grandes, lulas bem grandes também e peixinhos muito 

pequenos coloridos. 

A Ilha tem basicamente uma praia, onde é possível ver o pôr do sol e apreciar 

canhões junto a natureza. 

A Cabeça de Morgan tem linda vista especialmente do mar 

Tem uma trilha que leva até a cabeça de Morgan, fácil e curta e vale a pena ir para 

observar as cores lindas do mar, que neste ponto é verde, 
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A ponte que liga Providência e Santa Catalina é charmosa, colorida e bonita. 

LUGARES PARA VISITAR EM SANTA CATALINA  

Fort Beach: é a primeira praia do lado esquerdo de Santa Catalina. Lugar calmo, com 

muitos coqueiros, águas bem tranquilas e até um canhão antigo. É uma praia 

pequenininha, boa para praticar snorkeling e curtir a natureza, ou para apreciar o 

visual sem ser incomodado, pois recebe um público pequeno.  

O lugar fica a cerca de dez minutos da ponte que liga Providência a Santa Catalina e 

está depois de uma escada íngreme, dificultando um pouco o acesso para quem tem 

algum tipo de limitação na hora de se locomover.  

A visita vale a pena, especialmente se você procura um local isolado. 

Cabeça de Morgan: A Cabeça de Morgan é uma 

pedra natural, apelidada com esse nome em 

homenagem a Henry Morgan, personalidade 

conhecida no Caribe.  

A pedra tem semelhança com uma cabeça de 

perfil e rende algumas histórias pela ilha.  

Se quiser identificar a imagem do rosto de Morgan, recomendamos olhar a pedra no 

passeio de barco que é feito ao redor de Providência e Santa Catalina, pois o ângulo é 

favorável à observação. 

Fort Warwick 

O Fort Warwick fica em Santa Catalina e é um ponto histórico, legal para visitar e 

entender como funcionava o mecanismo de defesa da ilha. Para proteger a região de 

ataques estrangeiros, estão instalados no forte alguns canhões. Sua localização 

estratégica permite uma ampla visão do mar e das ilhas, rendendo ótimas fotos.  

A subida até o lugar não é das melhores e precisa ser feita pelas pedras; por isso, não 

é um local indicado para quem tem dificuldade de se locomover. 

Leve a câmera e tenha bons registros! 

Mona Beach: Essa praia de Santa Catalina quase não é conhecida por esse nome, 

pois o pessoal da região tem o hábito de chamar duas das praias da ilha pelo mesmo 

nome: Fort Bay.  
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Entretanto é bom saber que Mona Beach é a praia que está mais distante da Ponte 

dos Namorados e necessita de uma caminhada de cerca de 20/25 minutos para 

chegar lá. 

Por ser uma praia um pouco distante do movimento, não há muitas pessoas que vão 

até ela. Se optar por visitá-la, leve equipamento de snorkeling, pois esse é um dos 

melhores pontos da ilha para ver peixes sem esforço e sem gastos. 

12:00 – ALMOÇO – DEEP BLUE  

 

Distância da Ilha de Santa Catalina 

até o Deep Blue 2,7 km  

O restaurante do Hotel Deep Blue é 

o lugar mais “arrumadinho” para 

comer em Providência e o melhor de 

tudo é que tem vista para Cayo 

Cangrejo!!  
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13:30 – VOLTA A ILHA  

 

Pegue o mapa da ilha e 

descubra algumas praias lindas 

em Providência. 

Pare em mirantes, observe a 

arquitetura das casas, ponto de 

ônibus, escolas...  

Não se esqueça de parar em 

Almond Bay 

 É a praia charmosa de 

Providencia. Até pouco tempo 

era desconhecida pelos turistas. 

Possui uma escultura de um polvo enorme na estrada marcando a entrada. Para 

chegar até Almond Bay basta caminhar pela estradinha que leva até a praia. A estrada 

é fofa, com o chão decorado e vários banquinhos para descansar na volta (porque é 

subida).   

Possui um pequeno estacionamento e uma trilha pitoresca com algumas frases 

bonitas espalhadas pelo caminho... 

Na entrada da trilha tem um polvo gigante que rende belas fotos e no final dela tem 

uma barraca que vende bebidas. 

20:00 – JANTAR NO HOTEL E DESCANSAR 
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9° DIA  

TRILHA EL PICO  

ORÇAMENTO POR PESSOA: 300 mil Cop  

 

• Mule: 180 mil Cop 

• Almoçor na Miss Elma: 40 mil Cop 

• Jantar no SunSet View: 40 mil Cop 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia, você irá ter um dia de aventura, mas valerá a pena. 

Você fará uma trilha com visuais incríveis. No final do dia, contemplará o pôr do sol no 

conforto do restaurante SunSet View 

 

1. 8:00 – El Pico 

2. 17:00 – Jantar no SunSet View 

 

8:00 – EL PICO – Perguntar se é possível ir por conta própria  

 

El Pico – ou The Peak – é a montanha mais alta da Ilha de Providencia, com 360 

metros de altitude. Está localizado praticamente no centro da ilha, dentro do Parque 

Natural Regional El 

Pico.  

A entrada fica bem 

perto da pousada, 

porém recomendo ir 

de moto ou mule. 

Do topo, temos uma 

vista incrível de 360 
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graus da ilha e do mar do Caribe. 

Sempre que viajamos para um novo destino, procuramos saber se existem trilhas na 

região e tentamos colocá-las no nosso planejamento. San Andrés é uma ilha bem 

plana e não possui muitas trilhas interessantes. Já a Ilha de Providência é bem 

montanhosa e coberta por uma vegetação extensa. 

Esse passeio é praticamente desconhecido pelos brasileiros. Só encontramos 

informações sobre a trilha em inglês.  

Chegando em Providência, falamos com os moradores para ter certeza de que seria 

possível fazer a trilha por conta própria. 

Porém o mais indicado é contratar um nativo 

Entre subida e descida, o percurso de quase 8 km tem duração de quase 3 horas. 

Você só poderá subir com calçado fechado.  

 

12:00 – LIVRE 

 

Como você chegará cansado da trilha, deixei o período da tarde livre e para descanso.  

 

17:00 SUNSET VIEW 

 

Distância: 5,2 km 

O lugar fica dentro de uma 

pousada, porém é aberto ao 

público. 
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Chegue perto das 17 horas para ver o pôr do sol e apreciar o mar do Caribe em uma 

das vistas mais linda da ilha.  

 

10° DIA  

MERGULHO DE CILINDO  

ORÇAMENTO POR PESSOA: 300 mil Cop  

 

• Mule: 180 mil Cop 

• Almoçar no lugar da sua preferência: 40 mil Cop 

• Táxi até o aeroporto: 25 mil Cop  

• Mergulho de cilindro: 200 mil Cop 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Na parte da manhã, você mergulhará de cilindro. Já no inicio da tarde, você voltará de 

avião para San Andrés e em 10 minutos, chegará na ilha.  

1. 9:00 – Mergulho 

2. 14:00 – Chegar no Aeroporto 

 

9:00 - MERGULHO DE CILINDRO  

 

O mergulho na Ilha de Providência é uma das melhores experiências em uma viagem 

pelo caribe colombiano. Os pontos de 

mergulho são melhores em Providência do 

que na ilha de San Andrés. 

A região possui uma das maiores barreiras de 

corais do mundo, mas é uma área de 

preservação, por isso só é permitido 

mergulhar nas proximidades. As águas 

tropicais ao redor da ilha são quentes, 
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cristalinas e calmas durante todo o ano. A visibilidade dentro da água passa de 30 

metros e a diversidade da vida marinha impressiona. 

É um destino ideal para mergulhadores de todos os níveis, inclusive para os 

totalmente inexperientes. 

 

CARTAGENA 

11° DIA 

VIAGEM DE SANTA CATARINA PARA RIO DE JANEIRO 

ORÇAMENTO PARA O DIA 1 : R$ 95,00 

 

• Uber do Hotel Alven em Joinville até o aeroporto de Joinville: R$ 25 

• Almoço no Hotel Linx: R$ 40,00 

• Jantar no Hotel Linx: R$: 30,00 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Neste dia você irá viajar para o Rio de Janeiro e desfrutar o hotel que fica ao lado do 

aeroporto e relaxar na piscina, sauna e academia. Para que assim na manhã seguinte, 

você viaje para Cartagena com tranquilidade e descansado. 

 

O hotel Linx possui transfer gratuito 24 horas de 20 em 20 minutos no 2° andar no 

portão D no Aeroporto do Galeão. 

 

1.  8:00 – Chegada no Aeroporto de Joinville 

2. 10:00 – Decolagem para Rio de Janeiro pela Gol 

3. 11:00 – Chegada em São Paulo (conexão)  

4. 12:15 – Decolagem para o Rio de Janeiro 

5. 13:15 – Chegada no Rio de Janeiro 
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6. 13:45 – Check-in 

7. 14:30 – Almoçar no Hotel  

VALORES GASTOS EM JANEIRO DE 2019: 

Joinville: Hotel Alven -  R$ 160,00 (1 diárias para 2 pessoas com café da manhã) 

Passagem áerea pela cia Gol de Joinville até o Rio de Janeiro incluso franquia de 

bagagem 23 kg (Galeão): 231,30 por pessoa 

Rio de Janeiro: Hotel Linx – R$ 270,00 (1 diárias para 2 pessoas com café da manhã e 

transfer incluso) 

 

12° DIA 

VIAGEM PARA CARTAGENA E TOUR NOTURNO PELA CIDADE 

AMURALHADA 

ORÇAMENTO PARA O 2° DIA: 170 mil Cop 

 

• Almoço em Bogotá: 57 mil Cop 

• Táxi do aeroporto de Cartagena até o Ibis: 12 mil Cop 

• Táxi até o Donde Fidel Salsa: 11 mil cop  

• Happy Hour no Donde Fidel Salsa: 30 mil Cop 

• Jantar no Quero Arepa: 45 mil Cop 

• Táxi de volta até o Hotel Ibis: 11,00 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Prepare-se para viajar! Serão várias horas, por isso relaxe e aproveite para descansar 

dentro do avião, porque neste dia você já começará com uma noite bem típica em 

Cartagena! 
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Após o check-in no Hotel Ibis em Cartagena, descanse um pouco e siga para a noite 

bem caribenha. Experimente a famosa Arepa, tome uma cerveja bem gelada ao som 

contagiante da Salsa e entre no clima das suas férias.  

 

OBS: O câmbio dentro do aeroporto de Cartagena não é aconselhável. Troque o menos 

possível. Prefira trocar na Cidade Amuralhada (as casas de câmbio ficam abertas até 

as 19:00 horas), pois lá a cotação é melhor.  

 

1. 4:30 - Check-out no hotel Linx 

2. 4:35 - Sair do hotel 

3. 5:00 – Despachar as malas pela Cia Avianca  

4. 6:45 – Embarque ao avião 

5. 7:45 -  Decolagem para Cartagena  

6. 11:10 – Chegada em Bogotá (conexão) – 3 horas à menos em relação ao horário 

de verão de Brasília  

7. 11:30 – Almoçar no Aeroporto de Bogotá – Crepes e Waffles (muito bom) 

8. 13:45 - Embarque ao avião 

9. 14:45 – Decolagem para Cartagena 

10. 16:15 – Chegada em Cartagena - 3 horas à menos em relação ao horário de 

verão de Brasília  

11. 17:00 – Check- In Hotel Ibis Cartagena 

12. 19:00 – Tomar cerveja gelada ao som da Salsa (Donde Fidel Salsa) 

13. 20:00 – Jantar na Cidade Amuralhada (Quero Arepa) 

14. 21:00 – Regressar ao Hotel 

 

17:00 – IBIS CARTAGENA  

 

ENDEREÇO: Avenida Santander #4890 # 47- 47, 

Cartagena, Cartagena D T, Bolívar, Colômbia 

 

Distância desde o aeroporto: 2,5 km – 6 minutos de 

carro – Valor do Táxi 12 mil Cop 

 

Chegue no hotel, faça o check-in e descanse para sair mais a noite. 

Não esqueça de comprar água e mantimentos no mercado que fica ao lado. 
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ANOTE SEUS GASTOS AQUI 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

18:30 – DONDE FIDEL SALSA CLUB 

 

ENDEREÇO: Portal de los Dulces, Cra. 

4, Cartagena, Bolívar, Colômbia 

 

Distância desde o Hotel Ibis: 3,5 km – 

15 minutos de carro – Valor do Táxi 11 

mil Cop – Não recomendamos ir 

caminhando 

 

O lugar não oferece refeições e nem 

porções, apenas cervejas geladas a 

bons preços. O bar a céu aberto 

possibilita deslumbrar a cidade 

amuralhada e se conectar com o local 
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escutando salsa. Ideal para fazer um happy hour antes de jantar ou para tomar uma 

cerveja com os amigos. 

 

IMPORTANTE: *Não aceita cartão, 

apenas dinheiro local. Mas existem várias 

casas de câmbio  

ao redor. 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

20:30 – RESTAURANTE QUERO AREPA  

 

ENDEREÇO: Calle Quero, Cl. 37 ##9130, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância de Donde Fidel Salsa até Quero Arepa: 700 

metros – 8 minutos caminhando  
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Não precisa ir de táxi, pode ir caminhando tranquilamente. Qualquer dúvida, pergunte! 

Os residentes são bem 

prestativos. Mas pergunte 

sobre a Rua Quero que 

será mais fácil encontrar o 

restaurante. 

 

*Aceita cartão 

 

JANTAR – Comida típica 

  

Aproveite para apreciar a 

Cidade Amuralhada à 

noite e vá caminhando até 

chegar no Restaurante 

Quero Arepa. 

 

Arepa é um prato de massa de pão feito com milho moído ou com farinha de milho pré-

cozido nas culinárias populares e tradicionais da Venezuela, Colômbia e Panamá (onde 

é conhecido como tortilla e changa) 

 

A arepa era preparada e consumida pelos ameríndios do atual território da Venezuela, 

Colômbia e Panamá antes da chegada dos espanhóis; hoje é considerada um ícone 

gastronômico da Venezuela e 

Colômbia, e uma herança 

comum compartilhada por essas 

nações. 

Eles fazem um outro tipo de pão 

com milho da maneira que 

fazem as tortilhas, de um dedo 

de espessura, redondo e grande 

e os põe para cozinhar em uma 

frigideira sobre o fogo, virando até ficar cozido em ambos os lados. Uma delícia. 
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ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Se você quiser voltar ao hotel, pergunte ao restaurante, onde tem um ponto mais 

próximo, pois em alguns metros, você encontrará táxis. 

 

Valor do táxi até o Hotel Ibis: 11 mil Cop 

 

Distância do Restaurante Quero Arepa até o Hotel Ibis: 2,5 km – 10 minutos de carro 

 

Não recomendamos voltar caminhando até o hotel 

 

COMO FOI SEU PRIMEIRO DIA? ESTÁ DANDO TUDO CERTO? 

CONTE PRA GENTE!  

 

CURIOSIDADES SOBRE CARTAGENA  

Cartagena das Índias foi fundada em 1533 pelo espanhol Pedro de Heredia (apesar 

de já estar habitada por povos indígenas há milhares de anos, claro). A cidade foi 

um dos principais portos da Espanha na América e foi um dos mais importantes 

portos de escravos do novo mundo. Cartagena era muito rica, o que atraiu piratas 

e conquistadores de outros países, fazendo com que muralhas e fortes fossem 

construídos. 

O centro histórico de Cartagena, conhecido como cidade fortificada, amuralhada 

ou murada, foi declarado Patrimônio Nacional da Colômbia em 1959 e Patrimônio 

da Humanidade pela Unesco em 1984. 
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13° DIA 

CITY TOUR PELA CIDADE AMURALHADA E SEUS ARREDORES 

ORÇAMENTO PARA O DIA 3° DIA: 240 mil Cop 

 

• Táxi do Hotel Ibis até o Castelo San Felipe: 11 mil Cop 

• Entrada do Castelo San Felipe: 25 mil Cop 

• Táxi do Castelo San Felipe até o Convento Santa Cruz de la Popa:  55 mil Cop 

• Entrada do Convento: 11 mil Cop 

• Restaurante Revoltura: 20 mil Cop 

• Almoço La Mulata: 38 mil Cop 

• Palácio de la Inquisicion: 20,00 

• Café del Mar Restaurante: 45 mil Cop 

• Táxi até o hotel: 9 mil Cop 

 

O QUE LEVAR: Roupas e sapatos confortáveis, óculos de sol, chapeú e protetor solar. 

 

ITINERÁRIO DO DIA 

Será um dia bem aproveitado! Você sairá as 7:30 da manhã e voltará as 18:30. Mas não 

se preocupe, pois você não irá se cansar tanto como pensa. Haverá muita história na 

Cidade Amuralhada em Cartagena e você ainda conhecerá os principais pontos 

turísticos da cidade, fazendo um tour gastronômico também.  

 

1. 7:30- Sair do Hotel Ibis 

2. 8:00 – Castelo San Felipe 

3. 9:30 – Sapatos Velhos 

4. 9:45 – Convento Santa Cruz de la Popa 

5. 10:45 – Torre do Relógio 

6. 11:15 – Restaurante Revoltura (pausa para descanço) 

7. 12:30 – Almoço – Restaurante La Mulata 

8. 14:00 – Palácio de la Inquisicion 

9. 15:00 - Museo del Oro  
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15:20 – Catedral de Cartagena  

16:00 – Ver o pôr do sol – Restaurante Café del Mar 

19:00 – Voltar ao hotel 

 

8:00 – CASTILLO SAN FELIPE  

 

ENDEREÇO: Portal de los 

Dulces, Cra. 4, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância desde o Hotel Ibis até 

o Castillo San Felipe: 2,5 km – 

10 minutos de carro – Valor do 

Táxi 11 mil Cop – Não 

recomendamos ir caminhando 

 

IMPORTANTE: Chegue 8 horas 

em ponto, porque 9:30 

começam a chegar inúmeros 

ônibus de excursão e o Castillo 

San Felipe que às 8 tinha meia 

dúzia de pessoas, de repente haverá centenas de turistas.  

 

 

VALOR DA ENTRADA:  25 mil Cop – Indicado: 1 hora e meia de passeio          

            

Construído com a função de 

proteger a cidade de Cartagena 

das índias, o Castillo San Felipe 

de Barajas é uma das mais 

importantes construções 

espanholas na América. 

Importante na defesa de uma 

das cidades mais visadas da época, hoje é um atrativo turístico imperdível, considerado 

como uma das 7 maravilhas da Colômbia. 
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Sua construção teve início em 1536, sendo finalizada em 1657.  No princípio se 

chamava Castillo de San Lazaro e foi fundamental na defesa da cidade de Cartagena, 

já que a cidade era uma das maiores responsáveis por armazenar e enviar pra Europa 

o ouro e prata, que os espanhóis saqueavam de várias partes da América. 

A fortaleza foi invadida uma única vez, por franceses comandados pelo Corsário Baron 

de Pointis, no ano de 1697. A invasão obrigou o governo espanhol a desembolsar um 

bom dinheiro pra retomar a fortaleza.   

O Castillo San Felipe de Barajas fica localizado na parte leste da cidade, na colina de 

San Lazaro, que fica a 40 metros acima do nível do mar. A Fortaleza fica em um local 

estratégico, pois tinha visão de todos que se aproximavam, tanto pelo mar, como por 

terra. 

DICA: Existe a possibilidade de contratar um guia privado por mais 20 mil pesos no 

guichê onde se compram os ingressos para explicar melhor toda a história. 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9:30- MONUMENTOS SAPATOS VIEJOS  

Está localizado atrás do Castillo San Felipe. Como você 

precisará se deslocar até um ponto de táxi mais próximo 

para ir ao Convento de La Popa, 

você passará bem em frente ao 

monumento Sapatos Viejos. 
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O monumento é uma homenagem ao poeta cartagenero Luis Carlos López 

A mi Ciudad Nativa 

 

Noble rincón de mis abuelos: nada 

como evocar, cruzando callejuelas, 

los tiempos de la cruz y la espada, 

del ahumado candil y las pajuelas... 

 

Pues ya pasó, ciudad amurallada, 

tu edad de folletín... Las carabelas 

se fueron para siempre de tu rada... 

¡Ya no viene el aceite en botijuelas! 

 

Fuiste heroica en los tiempos coloniales, 

cuando tus hijos, águilas caudales, 

no eran una caterva de vencejos. 

 

Mas hoy, plena de rancio desaliño, 

bien puedes inspirar ese cariño 

que uno le tiene a sus zapatos viejos... 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9:45 – CONVENTO SANTA CRUZ 

DE LA POPA 

 

ENDEREÇO: Calle 37, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 
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Distância desde Castillo San Felipe até o Convento: 2,5 km – 10 minutos de carro – 

Valor do Táxi 55 mil Cop – Não recomendamos ir caminhando 

Seja por terra, água ou ar, a primeira coisa que a gente vê ao chegar a Cartagena das 

Índias é o Cerro de la Popa, uma pequena colina com 148 metros de altura. Lá de cima, 

a vista impressiona. Em dias claros, alcança a cidade murada, a Boquilla e os limites da 

zona norte de Cartagena e vai além do mar do Caribe e da Isla de Tierrabomba. 

 

IMPORTANTE: Pedir para o taxista esperar para voltar e combinar o local que ele 

deixará vocês. Quando você comprar a entrada do Convento, se aproximará guias 

explicando a história do lugar. Pergunte na recepção se esse guia está incluso no valor 

da entrada, pois normalmente esses guias não estão e posteriormente, eles cobrarão 

toda a explicação. Se você não quiser seus serviços, apenas diga que não tem 

interesse.  

Valor da entrada: 11.000 pesos por pessoa  

Por ser o ponto mais alto da cidade, o Cerro de La Popa sempre teve as atenções 

voltadas para si. Nos tempos de dominação espanhola, abrigava fazendeiros e 

pescadores em seu entorno. 

 No início do século 17, no entanto, a administração da cidade resolveu dar ao lugar um 

propósito mais sagrado: ficou decidido que, no topo da colina, seria construído um 

convento, ocupado pela ordem agostiniana. Erguido pela primeira vez em 1607, o 
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Convento Santa Cruz de la Popa impressiona já na entrada, com seu belo claustro 

florido. 

Longe da proteção das muralhas de Cartagena, o convento de 

arquitetura colonial foi construído com paredes e pilastras 

imponentes para dar conta dos ataques e bombardeios piratas. 

O estratégia não foi em vão: o lugar foi, durante muito tempo, 

utilizado com fins militares, chegando a ser praticamente 

destruído em 1816, durante a guerra de independência. 

Lá dentro, há uma pequena, porém simpática, igreja dedicada 

à Virgen de la Candelaria, além de um museu de artigos 

religiosos. 

 Em 1986, o convento recebeu a benção do Papa João Paulo II em pessoa. 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

CURIOSIDADES SOBRE A CIDADE AMURALHADA 

Para evitar invasões, o Rei Filipe II ordenou a construção de uma grande muralha ao 

redor do que hoje conhecemos como cidade amuralha de Cartagena. A construção da 

muralha durou cerca de 200 anos. Com ela também foi construído o famoso Castelo de 

San Felipe de Barajas, que recebeu esse nome em homenagem ao rei espanhol Felipe 

IV. Uma parte da muralha de Cartagena foi destruída ao longo do tempo, mas ainda 

hoje é possível caminhar ao longo dos 11 quilômetros que permanecem bem 

conservados. 

- O centro antigo é formado por quatro pequenos bairros: o Centro, San Diego, Matuna 

e Getsemani, cada um refletindo de forma única um período da história de Cartagena. 

- As sacadas dos casarões, por exemplo, nos mostram o poder financeiro da família que 

viveu ali – quanto maior e mais imponente a sacada, mais rica era a família. 
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- Se na porta da casa você encontrar uma aldraba contendo uma cruz, isso significa que 

a família que ali viveu tinha ligação com a igreja. Caso a aldraba contenha um iguana, 

ela representa uma ligação com a casa real espanhola. Se o símbolo for algum animal 

marinho, a casa pertencia a algum comerciante ligado ao comércio pelo mar. E, por fim, 

se encontrar um leão, a família tinha uma ligação com a classe militar. Infelizmente nem 

todas as portas de Cartagena permanecem com suas aldrabas originais, então é 

interessante procurar na faixada alguma referência sobre a história da casa – nas mais 

importantes você vai encontrar quadros informativos. 

- Se você reparar nos telhados dos antigos casarões, verá que alguns deles tem uma 

telha pontuda no canto. Diz a lenda que essas telhas eram para afastar as bruxas da 

cidade, já que elas poderiam se espetar ali quando voassem em suas vassouras – 

realmente é possível até imaginar a cena.  

10:45 -  TORRE DEL RELOJ   

 

ENDEREÇO: Torre Del Reloj, Cra. 7 #34-2 a 34-118, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância desde o Convento até a torre: 5 km – 15 minutos de carro 

– Valor do Táxi 55 mil Cop – Não recomendamos ir caminhando 

 

 A Torre do 

Relógio é um dos principais 

cartões postais de Cartagena e 

está localizada no principal portão 

de acesso da cidade murada. É 

um ótimo ponto de partida para 

começar o seu roteiro. 

O relógio original veio dos Estados Unidos e foi instalado em 1874. Por lá ele 

permaneceu por 63 anos, quando foi substituído pelo relógio atual, que veio da Suíça. 

Aproveite para apreciar também a vista da marina onde partem os barcos para as 

principais ilhas de Cartagena (onde você fará amanhã o passeio para Gente de Mar) 

https://precisodeferias.com.br/category/colombia/
https://precisodeferias.com.br/category/colombia/


  https://precisodeferias.com.br/category/colombia/ 
 

11:15 - RESTAURANTE REVOLTURA -  

 

ENDEREÇO: Revoltura cartagena, Cra. 7, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância da Torre del Reloj até o restaurante: 100 metros 

– 5 minutos caminhando 

 

Aproveite para fugir um pouco do calor, tomar uma 

cerveja, água ou suco e descansar um pouco em um 

restaurante bem diferente bem no coração da Cidade 

Amuralhada. Mas você não vai almoçar aqui! 

 

*Aceita Cartão 

 

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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12:30 -  RESTAURANTE LA MULATA  

 

ENDEREÇO: Calle Quero 9 

58 Sandiego, Cartagena De 

Indias, Bolívar, Colômbia 

 

Distância do restaurante 

Revoltura até o restaurante 

La Mulata: 400 metros – 8 

minutos caminhando 

 

Esse restaurante é muito 

procurado para quem busca 

gastronomia requintada com 

sabores bem regionais. 

 

*Aceita Cartão 

 

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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14:00 -  PALÁCIO DE LA INQUISICION 

 

ENDEREÇO: Calle de la inquisicion  

 

Distância do restaurante La Mulata até o Palácio de la Inquisicion: 700 metros – 12 

minutos caminhando 

 

Aproveite para ver as ruas da 

cidade amuralhada de dia com 

suas casas com sacadas e 

tente adivinhar através das 

suas aldrabas, de qual classe 

aquela família pertencia.  

 

Valor da Entrada: 20 mil Cop 

O Museu de La Inquisicion é 

interessante para conhecer a 

história não só da inquisição 

aplicada à realidade de 

Cartagena, com exposição dos instrumentos de tortura, mas também para conhecer a 

história de formação e resistência da cidade. 

Principal monumento histórico da 

inquisição espanhola no Novo 

Mundo, o Palácio da Inquisição é 

sede do Museu Histórico de 

Cartagena e entre suas 

subdivisões, abriga o Museu da 

Inquisição, o Arquivo Histórico 

Municipal e a Academia de 

História. Cartagena foi sede do 

Tribunal de Penas do Santo 

Ofício (leia-se inquisição), órgão 
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da Igreja Católica espanhola, implantado no início do século XVIII. Nesta época, o 

tribunal foi acomodado em três casas pertencentes à igreja. Em 1741, durante um 

ataque a cidade, estas casas foram destruídas e somente na década de 1770 foi 

reconstruído um novo edifício, no mesmo local, como sede para o tribunal. 

Em estilo colonial, com detalhes em Barroco esculpidos em pedra calcária, o imponente 

prédio recebeu o espaço adequado para os inquéritos, com câmaras de torturas, prisões 

e salas para os julgamentos da santa-inquisição que funcionou ali até o ano de 1821. 

Logo depois e até o final do século XIX, o local foi residência de Don Bartolomé Martínez 

Bosio e em 1940 o governo federal colombiano comprou o edifício, dos herdeiros de 

Martínez Bosio, para transformar em um museu, que foi efetivado somente em 1953, 

quando o antigo Tribunal de Penas do Santo Ofício transformou-se em Palácio da 

Inquisição com a finalidade de contar a história do local e também a história colonial 

colombiana 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

15:00 – MUSEO DEL ORO 

 

ENDEREÇO: Calle de la inquisicion  

 

Distância do Palácio de la Inquisicion até o Museo 

del Oro: 100 metros – 1 minuto caminhando 

Valor da entrada: Gratuita  
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Um museu pequeno que conta toda história do povo pré-colombiano (povo Zenu). A 

visita é válida para ver as peças de ouro e as antigas vestimentas do povo indígena e 

de como os espanhóis roubaram o ouro de Cartagena 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

15:20 – CATEDRAL DE CARTAGENA – BASÍLICA METROPOLITANA DE SANTA 

CATARINA 

 

ENDEREÇO: Fica ao lado do Museo del 

Oro 

 

Distância do Museo del Oro até a 

Catedral: 50 metros – 1 minuto 

caminhando 
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A Catedral de Cartagena, na Colômbia, oficialmente a 

Catedral Metropolitana Basílica de Santa Catarina de 

Alexandria, está localizada no centro histórico de Cartagena. 

É a sede episcopal do Arcebispo de Cartagena das Índias, 

uma das mais antigas sedes episcopais das Américas.  

A catedral é dedicada a Santa Catarina de Alexandria  

Em 1586, enquanto a igreja ainda estava em construção, foi 

atacada pelo corsário inglês Francis Drake, que causou 

danos severos e atrasou sua conclusão. O edifício foi 

concluído em 1612. 

A catedral tem uma porta fina e um interior decorado de 

forma simples. Ele contém um altar dourado do século XVIII, um púlpito de mármore de 

Carrara e arcadas elegantes sustentando a nave central. 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

16: 00- ASSISTIR O PÔR DO SOL – CAFÉ DEL MAR 

 

ENDEREÇO: Café del 

Mar, Baluarte de Santo 

Domingo., Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância da Catedral até 

o Café del Mar: 550 

metros – 10 minutos 

caminhando 
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IMPORTANTE: Você deverá chegar perto desse horário, porque é um lugar muito 

requisitado pelos turistas. Por isso, para conseguir mesas para sentar, chegue cedo. 

Assista um dos pôr do sol mais bonitos de Cartagena e aproveite para provar o café 

colombiano, experimentar bons drinks ou pedir uns petiscos. 

 

Valor do táxi até o Hotel Ibis: 9 mil Cop 

 

Distância do Restaurante Café del Mar até o Hotel Ibis: 2,5 km – 5 minutos de carro 

 

Não recomendamos voltar caminhando até o hotel 

 

Nos conte se você está gostando de Cartagena! Está dando tudo certo? 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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OUTRA SUGESTÃO DE PASSEIO  

CAFÉ HAVANNA 

 FAZER RESERVA – IR DE TAXI  

É cobrado para entrar  

O Café Havana é indicado para quem gosta de beber bons drinks, dançar e curtir salsa 

ou outros sons de dominam o Caribe. A casa funciona a partir das 20h30 e os shows 

começam um pouco antes da meia-noite. Sua decoração tem tudo a ver com o 

ambiente, com paredes cheias de retratos de artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

14° DIA 

PASSEIO PELAS ILHAS DO ROSÁRIO - ISLA GENTE DE MAR 

ORÇAMENTO PARA O 4° DIA : 50 mil Cop + USD75 (valor do passeio) 

 

• Táxi de ida e volta do Pier até o Hotel Ibis = 22 mil Cop 

• Jantar no restaurante do Hotel Ibis 25 mil cop 

 

O QUE LEVAR: Roupa de banho, snorkel e sapatilhas para mergulho (se tiver) 
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ITINERÁRIO DO DIA 

Hoje será um dia paradisíaco em uma das praias das Ilhas do Rosário. Você passará o 

dia de frente do mar do Caribe na tranquilidade e com águas transparentes. Não se 

preocupe com o almoço e nem com toalhas, pois estão inclusos.  

 

• 6:30 – Café da manhã 

• 7:30 – Sair do Hotel 

• 8:00 – Chegar na marina 

• 8:30 – Saída até ao Resort 

Gente de Mar 

• 16:45 – Voltar ao hotel 

As Ilhas do Rosário, também 

conhecidas como Corales Islas del Rosario, são um arquipélago localizado na costa da 

Colômbia, a aproximadamente 100 quilômetros de Cartagena. É um dos 46 Parques 

Nacionais Naturais da Colômbia. O parque nacional foi fundado em 1988, para proteger 

um dos mais importantes recifes de corais da costa caribenha colombiana. As pessoas 

podem visitar a área do parque nacional das ilhas e passeios estão disponíveis.  

 

IMPORTANTE: Reservar com 

antecedência  

Empresa turística recomendada: 

Juan Ballena – compramos pelo 

site no Valor de 75 Dólares 

Você está buscando uma ilha 

tranquila para passar um dia de praia? Este tour de um dia nas Ilhas do Rosário te levará 

a relaxar em uma ilha paradisíaca no meio do mar caribe, onde você estará rodeado de 

água cristalina e areia branca. 

O Parque Nacional Ilhas do Rosário, que é conhecido pelas suas maravilhosas 

formações de corais, oferece uma enorme variedade de locais para visitar: resorts, ilhas 

privadas e públicas, umas mais frequentadas que outras. Nós escolhemos Gente de 

Mar um dos melhores lugares das Ilhas do Rosário com as praias mais bonitas de todo 

o Arquipélago, um lugar encantador rodeado por águas turquesas, praias de areia 
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branca e belos recifes de corais onde você viverá uma experiência inesquecível de lazer 

e diversão. 

O passeio nas Ilhas do Rosário sai do porto turístico La Bodeguita, em um barco rápido 

até Ilha Grande, com uma duração de 45 minutos de viagem. Chegando lá um anfitrião 

local estará esperando-nos com um coquetel de boas-vindas. Neste Day-use de 

descanso total, podemos nadar nas águas claras, mornas e cristalinas, saborear um 

delicioso almoço, fazer um passeio de barco pelos verdes manguezais tropicais ou 

simplesmente relaxar-se na praia neste pedacinho do paraíso. 

Além de tudo, você também poderá andar de caiaque, stand up paddle, snorkel ou 

mergulho, tudo entre os recifes de corais e a visualização abundante de peixes de recife. 

O que Inclui no passeio: Transporte desde seu hotel até o porto, somente caso esteja 

hospedado no centro, Getsemani, Bocagrande ou Laguito 

Transporte de ida e volta em lancha rápida do porto de La Bodeguita em Cartagena até 

Ilha Grande 

Coquetel de Boas-vindas 

(sem álcool) 

Almoço estilo buffet típico 

caribenho 

Uso das Instalações, 

quadra de vôlei, ping 

pong, bilhar 

Chuveiros 

Não Inclui: 

Transporte de regresso do porto até o seu hotel, imposto de embarque ( COP$16.500 

ou US$5 ), outras bebidas e comidas não especificadas, Snorkel, Stand Up Paddle, 

Mergulho, Aluguel de Bicicleta.  

Jantar no hotel 
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ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Gostou da nossa sugestão? Conseguiu fazer o passeio? Fale com a gente! 

OUTRAS SUGESTÕES DE PASSEIOS: 

Isla Bora bora  

Isla Coralina 

15° DIA 

PASSEIO POR MONUMENTOS HISTÓRICOS E COMPRAS 

ORÇAMENTO PARA O 5°DIA: 160 mil Cop 

 

• Táxi do Ibis até o Teatro: 10 mil Cop 

• Entrada do Teatro = 15 mil Cop por pessoa 

• Taxi até Falabella: 8 mil Cop 

• Almoço: 30 mil Cop 

• Taxi até o Bairro BocaGrande: 11 mil Cop 

• Café da tarde: 25 mil Cop 

• Táxi do Shopping a catedral: 11 mil Cop 

• Entrada da catedral: 13 mil Cop 

• Táxi até o hotel: 9 mil Cop 

• Jantar no hotel: 25 mil Cop 
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ITINERÁRIO DO DIA 

Hoje pela parte da manhã, você sairá para conhecer um teatro de ópera e um shopping 

bem popular em Cartagena. Já depois do Almoço, você conhecerá o famoso e moderno 

bairro de Bocagrande e no final da tarde, uma catedral que só abre a partir das 17 horas.   

 

1. 8:30 – Café da manhã 

2. 9:30 – Letreiro Cartagena 

3. 11:30 – Falabella Mall Plaza 

4. 13:00 – Bairro Bocagrande 

5. 15:00- La Brioche – Parada para o 

café 

6. 16:30 – Igreja San Pedro Claver 

7. 18:00 – Voltar ao hotel 

 

9:30 – LETREIRO CARTAGENA  

 

Fica ao lado do Ibis (apenas ir caminhando durante o dia) 

 

10:00 – TEATRO MEJÌA (HEREDIA) 

 

ENDEREÇO: Calle 38 101, 

Cartagena 130010, Colômbia 

 

Distância da Catedra até o Café del 

Mar: 3,7 km  – 20 minutos de carro – 

Valor do táxi; 10 mil Cop 

 

Valor da entrada: 15 mil Cop 
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Com seu estilo de teatro de ópera europeia dos séculos 18 e 19, o Teatro Heredia, 

oficialmente conhecido como Teatro Adolfo Mejía, foi construída em forma de ferradura, 

com palcos e sacadas divididos por 

gelosias de cedro que parecem rendas. 

Foi construída sobre a antiga igreja das 

Mercês e foi inaugurado. em 1911 com a 

realização dos jogos florais. Em seu 

interior há escadas e esculturas de 

mármore italiano. 

Mas, melhor mesmo é saber da 

programação e assistir um concerto ou outro tipo de produção cultural. Há, inclusive, 

programação gratuita. 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

11:30 – FALABELLA MALL PLAZA 

 

ENDEREÇO: Falabella 

Mall Plaza El Castillo, 45 

Piso 1 y 2, Pedro De 

Heredia #31, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

 

Distância do Teatro até o 

shopping Falabela: 1 km  – 

8 minutos de carro – Valor 

do táxi; 8 mil Cop – 

Recomendamos ir de táxi 

 

Esse Centro Comercial é um lugar excelente para fazer comprinhas ou simplesmente 

passear pelo shopping. Existe praça de Alimentação 
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Sugestão para almoço: Crepes 

& Waffes  

 

 

 

 

 

 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

13:00 – BAIRRO BOCAGRANDE 

 

ENDEREÇO: Falabella Mall Plaza El Castillo, 45 

Piso 1 y 2, Pedro De Heredia #31, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia  

 

Distância do shopping Falabella até o shopping 

BocaGrande: 5,5 km  – 18 minutos de carro – 

Valor do táxi; 11 mil Cop 

 

Bocagrande é conhecido em Cartagena por ter os hotéis mais importantes da cidade. É 

um dos bairros mais caros do país, e é o mais caro e exclusivo de toda a zona. 

 

O bairro inclui hotéis populares, supermercados e cafés. 

 

Aproveite para conhecer também o Shopping Bocagrande, onde possui lojas de grandes 

marcas. Existe também nesse shopping, uma sacada que serve como mirante para 

visualizar toda orla do bairro. 
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15:00 – LA BRIOCHE - PARADA PARA O CAFÉ 

ENDEREÇO: La Brioche Bocagrande, 

Carrera 2 nº9-124 local 4, Cartagena, 

Bolívar, Colômbia 

Distância do shopping Bocagrande até a 

cafeteria La Brioche: 650 metros  – 8 

minutos caminhando 

 

Tome um café nas cafeterias La Brioche que 

estão espalhadas em cada esquina e peça um delicioso croissant. 
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ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

16:30 –  IGREJA DE SÃO PEDRO CLAVER 

 

ENDEREÇO: Igreja de São Pedro Claver, Plaza de San Pedro Claver, Cra. 4 ##30-01, 

Cartagena, Bolívar, Colômbia 

 

Distância do shopping BocaGrande: 3,5 km  – 12 

minutos de carro – Valor do táxi; 11 mil Cop 

Fica a 450 metros da torre do relógio 

Valor da entrada do museu: 13 mil Cop  

Apenas a igreja: Entrada gratuita 

A Igreja de São Pedro Claver é um templo 

colombiano de culto católico dedicado a São 

Pedro Claver, cujos restos se encontram em seu 

altar maior. Localiza-se no canto da rua 31 com a carreira 4, justo em frente à Praça da 

Aduana, em pleno setor histórico da 

cidade de Cartagena de Índias. Pertence 

à jurisdição eclesiástica da arquidiocese 

de Cartagena de Índias e é administrado 

pela Companhia de Jesús. 

O templo faz parte de um conjunto de 

edifícios religiosos que se complementa 

com o Claustro de San Pedro Claver e o 

museu arqueológico. Foi construído entre 

1580 e 1654, baixo os parâmetros das construções coloniais. Originalmente foi 

conhecida como igreja de San Juan de Deus, a partir de 1622 se chamou igreja de San 

Ignacio de Loyola e na actualidade recebe o nome de São Pedro Claver. 
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Cartagena possui várias igrejas bonitas e de valor arquitetônico e histórico. Uma dessas 

igrejas se destaca e merece uma atenção especial do visitante. Falo do Santuário San 

Pedro Claver, templo católico dedicado ao Santo Pedro Claver, reconhecido por dedicar 

sua vida em cuidar dos escravos. Trata-se de um conjunto que abrange a uma igreja do 

Séc. XVI e um museu com obras sacras. A entrada se faz pela lateral através do museu 

A igreja é bem imponente, mas de decoração austera. A fachada é revestida em pedra 

coralina, típica no revestimento de muitas outras construções de Cartagena. O que 

enriquece a visita é a possibilidade de explorar a igreja em diferentes ângulos. Por 

exemplo, é interessante subir até o piso superior para uma visão panorâmica de todo o 

espaço, sobretudo, do altar, onde estão depositados os restos mortais de San Pedro 

Claver. Pedro Claver, o monge da Ordem dos Jesuítas, dedicou toda a sua vida em 

cuidar dos escravos que chegavam nos navios negreiros até o porto caribenho de 

Cartagena. Ele foi o primeiro santo do Novo Mundo a ser canonizado e se tornou um 

exemplo da luta abolicionista que ganharia força século depois. Por isso mesmo, ficou 

conhecido como “O apóstolo dos negros” ou o “Escravo dos escravos”. A visita ao 

museu foi uma feliz descoberta. Haviam poucos turistas no momento e era possível 

passar longos momentos em total silêncio, verdadeiro luxo de nosso tempo. 

ANOTE SEUS GASTOS AQUI: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Jantar no Hotel  

Táxi até o hotel: 9 mil Cop 

ESPERO QUE ESSE ROTEIRO TENHA AJUDADO DE ALGUMA FORMA NA SUA VIAGEM. 

GOSTARÍAMOS MUITO DE SABER SE DEU TUDO CERTO! 

MANDE UMA MENSAGEM PRA GENTE PELO INSTAGRAM, FACEBOOK OU WHATSAPP 

OBRIGADA POR NOS DEIXAR FAZER PARTE DA SUA VIAGEM! 

ATÉ A PRÓXIMA! 
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Chegamos ao final da viagem! Espero que o Preciso de Férias tenha ajudado na 

sua viagem e dado uma mãozinha nas sugestões.  

Gostaria de saber se deu tudo certo. Nos marque no Instagram 

@preciso.de.ferias e nos diga como foi sua viagem. 
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