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CARTAGENA DAS ÍNDIAS
  Foi fundada em 1533.
  Declarada Património Histórico da Humanidade pela UNESCO em 1984.

 Hostel | El Viajero Cartagena Hostel
"Muito bom. O Hostel fi ca numa casa colonial do séc.XIX, em pleno centro histórico. Ambiente 
alegre e agradável. Possui pátio interior e armários nos quartos. Oferece pequeno-almoço."

    Gastronomia

 Peixe frito com banana e arroz de coco.

 Arepa de queijo, carne ou ovo.

 Doces tradicionais na Plaza de los Coches.

 Palenqueras: vendedoras ambulantes de fruta podem ser encontradas por toda a cidade murada.

 Restautante da Cecília no mercado Bazurto, onde se pode comer vários tipos de peixe. Pode 
experimentar até comer tartaruga. O restaurante fi ca na zona do peixe frito mas o melhor é ir per-
guntando e seguindo as indicações. 

natureza, cultura, costumes e memórias
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          Dia 1 e 2

Cidade Murada | A alma da cidade
A cidade ainda conserva a sua arquitetura colonial e suas fortifi cações. 
Em dias de sol as ruas vibram com as cores alegres das fachadas e a brisa do mar chega para refrescar.

O Que Visitar?
 Deambular pelas ruas admirando as casas coloniais com suas fachadas coloridas 

e séculos de história.

 Passar na Plaza de São Domingo que abriga a emblemática Gertrudis de Bo-
tero, rodeada de restaurantes e cafés. Numa das esquinas encontra-se a Igreja 
de Santo Domingo construída em meados do séc. XVI.

 Visitar na Plaza Bolívar o Museu do Ouro Zenú, onde é possível admirar peças 
de artesanato e objetos de ouro elaborados pela cultura zenú antes da invasão 
espanhola e o Museu Histórico e Palácio da Inquisição, uma típica casa da 
época colonial que foi sede do Tribunal de Penas de Santo Ofício da Inquisição. 
Aqui foram julgados os delitos contra a fé cristã. Inclui prisões e salas de tortura.

 Museo del Oro Zenú: Quarta a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h | Sábados das 9h às 17h.
 Museo Histórico y Palacio de la Inquisición: Segunda a sábado das 9h às 17h | Domingos e 

      feriados das 10h às 16h.

 A Torre do relógio foi construída sobre a muralha no séc. XIX. Antigamente era 
a única entrada para o interior das muralhas.

 Deliciar-se na Plaza de los Coches. Situada atrás da torre do relógio e debaixo 
das suas arcadas está o Portal dos Doces onde se pode encontrar uma grande 
variedade de doces típicos. Era aqui que antigamente eram vendidos os escravos 
negros que chegavam de África.
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 Passear por cima das muralhas que rodeiam a parte antiga da cidade. 

 Visitar Las Bóvedas situadas entre os fortes de Santa Clara e Santa Catalina.
Construídas no fi nal do séc. XVIII como depósitos de munições e mais tarde 
foram transformadas em prisões. Atualmente, são um conjunto de lojas de ar-
tesanato com preços um pouco mais elevados.

 Admirar a fachada do Teatro Herédia que fi ca na Plaza de La Merced. Cons-
truído em 1911 para comemorar a independência da cidade.

 Explorar o Mercado Bazurto onde se vende um pouco de tudo. Mas para 
um turista que queira visitar o mercado é preciso ter espírito aventureiro. Não é 
costume haver turistas, é um mercado frequentado pelos cartagineses por isso 
convém estar atento. Se quiser experimentar o restaurante da Cecília, ele fi ca 
na zona do peixe frito mas o melhor é ir perguntando e seguindo as indicações.  

 Av. Pedro de Heredia |  aberto 24h.

 Disfrutar do pôr do sol no Café del Mar com uma vista incrível sobre a baía. 

 Baluarte de Santo Domingo, El Centro |  abre às 17h

 Tomar um copo no Café Havana ao som de música cubana ao vivo. Normal-
mente começam a tocar por volta das 23h45.

 Calle del Guerrero y Calle de La Media Luna, Getsemaní |  Horário: Quinta a Sábado das 20h 

às 4h. | Domingos das 17h às 2h.
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          Dia 3

Tour: Islas del Rosário | As melhores praias de Cartagena
As melhores praias de Cartagena ficam nas Islas del Rosário, Barú y San Bernardo.
Situado a 35km de Cartagena, este arquipélago de areias brancas e águas cristalinas é rodeado por 
bancos de corais integrando o Parque Nacional Natural (PNN) Corales del Rosario y San Bernardo. 

Os Tours de um dia saem do Muelle Turístico de La Bodeguita diariamente 
entre as 8h e as 9h. Convém chegar cedo porque os preços variam conforme a 
procura. É possível marcar através dos hotéis ou de algumas agéncias pela cida-
de. Os passeios normalmente incluem almoço na Playa Blanca ou na Ilha de Barú 
onde se dispõe de 2h livres para aproveitar um pouco a praia. É possível alugar 
snorkel a bordo para se fazer mergulho e é aconselhável levar calçado para den-
tro de água evitando assim o risco de ferimento nos corais. Diversos vendedores 
ambulantes vendem este tipo de calçado junto da bilheteira.

Atenção!
"Cuidado com as mulheres que oferecem massagens na praia. Elas são bastante 
insistentes e mesmo você recusando a tendência é começarem a massajar só 
para que a pessoa experimente, mas no final cobram sempre. Se lhes der a mão 
vão querer o braço." 
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SAN GIL
natureza, aventura e desporto

  Cartagena    San Gil | Duração da Viagem: 14h30 |   80.000 COP

  Situada na província de Santander, fi ca a meio caminho entre Bogotá e Bucaramanga.
  San Gill é o destino mais importante da Colômbia para os amantes dos desportos de aventura 

como o rafting ou o rappel.

          Dia 4

Uma tarde em San Gil | A pérola do rio Fonce
Cidade pequena sem grandes atrativos, apresenta no entanto uma beleza natural 
propícia a uma grande variedade de desportos ao ar-livre.

O Que Visitar?
 Passear no coração de San Gil, onde se encontra a praça principal. Vale a 

pena visitar a Catedral Santa Cruz, situada na parte norte da praça. É o mo-
numento mais marcante, construída entre 1770 e 1800 é dedicada ao Sagrado 
Coração de Jesus. 

 Explorar o místico Parque El Gallineral que se situa numa pequena ilha en-
tre o rio Fonce e a Quebrada Curiti com uma extensão de 4 hectáres. Fecha às 
terças-feiras. É, também, um ponto de partida e chegada para os desportos de 
aventura no rio Fonce. Fizemos rafting numa agência mesmo ao lado, pelo preço 
de 30.000 COP por pessoa. 
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BARICHARA
tradição, preservação e tranquilidade

  San Gil    Barichara | Duração da Viagem: 40 min. |   4.200 COP

  Situada na província de Santander, fi ca a 20 km de San Gill.
  Declarada Monumento Nacional em 1978.

    Gastronomia

 Cabrito.

 Formigas Colonas.

          Dia 5

Barichara | Perdida no tempo
Barichara é um povoado colonial bem conservado, calmo e silencioso que parece perdido no tempo. 
Conserva a sua arquitetura colonial, as casas em estilo andaluz e as ruas em pedra contrastam com a 
modernidade da capital.



O Que Visitar?
 Deambular pelas ruas admirando as casas coloniais com as suas fachadas pin-

tadas de branco e suas portas e janelas coloridas. Repleta de discretas lojas de 
artesanato, pequenas igrejas e hóteis boutique que aqui se instalaram. É o cená-
rio ideal para quem quer passear e relaxar.

 Visitar a Catedral de Santa Inmaculada Concépcion, datada de 1838 e locali-
zada no coração de Barichara, em frente à praça principal. As tonalidades da sua 
fachada de pedra variam conforme as horas do dia, passando do tom amarelado 
da manhã aos ocres do anoitecer.

 Passar pelo Cemitério onde os tons da catedral se podem observar nas lápides 
de pedra. Este cemitério destaca-se pela sua decoração, cruzes em ferro, fl ores 
de plástico e outros elementos decorativos tentam expressar algumas caracterís-
ticas do defunto.

 Conhecer o Taller de Papel, uma ofi cina de papel de fi bras naturais fundada 
em 2001 pela Fundación San Lorenzo de Barichara, é um dos maiores centros de 
emprego local. É possível observar o processo de produção do papel.

 O Parque das Artes Jorge Delgado Sierra, é um pequeno parque decorado 
com fontes de água em pedra e outras estátuas de artistas locais. Foi construí-
do em homenagem aos talhadores da pedra, e tem um pequeno anfi -teatro 
para espetáculos. 
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 Admirar a vista do Mirador de onde se vê a topografi a da Cordilheira dos Andes e se avista o rio 
Suárez, onde se pratica rafting. Aqui começa também El Camino Real até Guane.

Uma caminhada de cerca de 2h em ritmo de passeio, leva-nos até Guane. El Camino Real começa no 
fi nal Norte da Calle 4. Com uma extensão de cerca de 9km é um caminho índigena, reconstruído por 
um alemão em 1864 e, posteriormente pelo Instituto Nacional de Vias em 1996.

Este percurso em pavimento de pedra não apresenta difi culdades e tem vistas fantásticas.

Guane é uma pequena aldeia com uma praça central onde se encontra a Igreja de Santa Lucía, cons-
truída em 1720.

De Guane é possível regressar a Barichara ou San Gil de autocarro. |    6.000 COP

    El camino real



    Gastronomia

 Para comer vá até ao Solar la Guaca. 

La Guaca é uma antiga casa colonial com quatro restaurantes interligados: o espaço tem música ao 
vivo todas as noites no jardim, preços acessíveis e boa comida.
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villa de leyva
elegância, charme e tradição

  San Gil    Tunja    Villa de Leyva |   6.500 COP

  Situada na província de Boyacá, este povoado fi ca a 160 km, cerca de três horas de carro de Bogotá.
  Fundada a 12 de Junho de 1572, é reconhecida pela sua arquitetura colonial bem conservada e suas 

ruas em paralelipípedos.

          Dia 6 e 7
Villa de Leyva | Um belo cenário
Uma das vilas coloniais mais bonitas da Colômbia, vale a pena passear pelas ruas para apreciar a sua 
arquitetura histórica. A vila é pequena, porém tem 6 museus. 



O Que Visitar?
 Visitar a Plaza Mayor, uma das maiores praças da América do Sul com 

14.000 m2. Neste espaço empedrado encontra-se a Igreja da Nossa Senhora 
do Rosário, construída em 1608. Á sua volta diversos hotéis, restaurantes e lojas 
de artesanato ocupam antigas casas coloniais, conservando a sua estrutura e 
suas fachadas.

 Se gosta de história, no povoado vai encontrar várias propriedades que perten-
ceram a fi guras importantes da independência da Colômbia, como por exemplo, 
a casa-museu em homenagem a Nariño.

    A caminho de Santa Sofía

 Vale a pena conhecer a Casa de Terracota. Uma casa feita de argila pelo arqui-
teto Octavio Mendoza que pretendia "converter a terra em arquitetura habitável", 
como tal a casa possui luz elétrica, água e aquecimento nas suas diversas divi-
sões: 3 quartos, 3 casas de banho, 2 salas, uma cozinha, terraço... A casa ocupa 
cerca de 500m2 e é considerada a maior cerâmica do mundo. |   5.000 COP

 Fotografar mas não mergulhar nos Pozos Azules. Seguindo a estrada para 
Santa Sofía fi ca um pouco depois da Casa de Terracota, do lado esquerdo. Uma 
placa anuncia a propriedade privada onde se encontram estes poços artifi ciais de 
um tom azul incrível, devido à combinação de sais e minerais do solo. A água é 
rica em enxofre, selénio e sulfato de cobre. |   4.000 COP

 Esta zona, antigamente coberta de água, possui hoje um patrimônio rico em 
fósseis e até esqueletos de dinossauros. No Museu El Fossil que fi ca no caminho 
para Santa Sofía, a 6 km de Villa de Leyva é possível ver um impressionante bébe 
kronosauros com 7m de comprimento que tem cerca de 120 milhões de anos. Ele 
mantém-se no mesmo lugar onde foi encontrado em 1977. |   6.000 COP
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Raquirá
artesanato, cerâmica e têxteis

  Villa de Leyva    Raquirá | Duração da Viagem: 40 min. |   5.000 COP

  Situada a 25 km de Villa de Leyva.
  Raquirá é o destino ideal para quem gosta de comprar artesanato típico do local onde vai.

          Dia 7

Breve paragem em Raquirá | A capital da cerâmica
Cidade pequena e colorida repleta de lojas de artesanato. A cidade tem um ar pitoresco e alegre 
devido às suas casas coloniais pintadas de todas as cores e enfeitadas com todo o tipo de artesanato 
exposto para venda. A sua economia provém da produção e venda dos seus produtos de barro, lã e 
algodão, muitos dos quais são exportados para os Estados Unidos e alguns países europeus.
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ZIPAQUIRÁ
sal e arquitetura

  Raquirá    Chiquinquirá | Duração da Viagem: 40 min. |   1.400 COP

  Chiquinquirá    Zipaquirá | Duração da Viagem: 2h |   10.000 COP

  Zipaquirá foi fundada a 18 de Julho de 1600.
  Situada 50 km a norte de Bogotá, era um importante centro de comércio de sal. Este mineral é a 

     essência do Município.

          Dia 8

Zipaquirá | Essência do Sal
Neste município encontramos o principal monumento da Colômbia, a Catedral de 
Sal de Zipaquirá, uma igreja católica construída numa mina de sal.

O Que Visitar?
 Visitar a Catedral de Sal, um santuário religioso construído no coração de uma 

mina de sal subterrânea. A catedral situa-se 180m abaixo do solo e é composta 
por 14 capelas, onde cabem um total de 8400 pessoas. Foi construída entre 1991 
e 1995 e para tal foi necessário remover cerca de 250.000 toneladas de sal. Aqui 
é possível admirar esculturas trabalhadas em sal e mármore, de entre as quais se 
destaca uma cruz de 16 metros de altura que está localizada atrás do altar maior. 
A visita dura cerca de 1h. Leve calçado cómodo.

 Cra 6 Calle 1, Zipaquirá |  Horário: todos os dias das 9h às 18h.
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BOGOTÁ
história, cultura e diversidade

  Zipaquirá    Portal del Norte, Bogotá   Transmilénio até ao Centro | Duração da Viagem: 1h30

  Bogotá é a capital e a maior cidade da Colômbia. Tem aproximadamente 7 milhões de habitantes e 
     conta com 40.000 hectares.

  Foi fundada a 6 de Agosto de 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. 

          Dia 9 e 10

Centro Histórico | O coração dos Andes
Ponto de convergência de pessoas de todo o país, Bogotá é o ponto de encon-
tro da cultura colombiana. 

Os Santuários de Monserrate e Guadalupe dominam a parte oriental da cidade. 
E a leste o olhar perde-se no mar verde formado pela Cordilheira dos Andes.

Bogotá combina história com modernidade e isso refl ete-se na arquitetura da ci-
dade. As construções modernas combinam com as que relembram o seu passa-
do colonial, isso percebe-se ao fazer uma caminhada pelas ruas de pedra de La 
candelaria, no centro histórico. Aqui nasceu Bogotá e é aqui que se reúnem as 
principais atrações: edífi cios coloniais, casas-museus, edífi cios governamentais, 
igrejas e restaurantes. Reserve um dia para fazer este percurso.

Tenha atenção a andar pelo centro depois de escurecer. O comércio fecha e as 
ruas fi cam bastante desertas.
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    O melhor do café

 Juan Valdez Café, bom para beber e comprar 
café. Há vários espalhados pela cidade. No centro 
histórico há um no Centro Gabriel García Márquez, 
mesmo em frente ao Museu Botero.

  Tem wi-fi  | www.juanvaldezcafe.com

O Que Visitar?
 Começar pela Plazoleta del Chorro de Quevedo. Foi neste local que em 

1538, Gonzalo Jiménez de Quesada estabeleceu o seu assentamento militar 
e, por isso, há quem diga que foi aqui que nasceu a cidade. Hoje em dia, é 
um local simpático com os seus cafés e paredes pintadas com grafi ttis que lhe 
dão um colorido especial. É interessante observar a arte urbana nas fachadas e 
nos muros desta região. Aqui se encontra também, a Ermita de San Miguel del 
Príncipe construída em 1969 à imagem da antiga Capilla del Humilladero, que 
foi a primeira igreja de Bogotá.

 Siga em direção à Igreja de La Candelária. Esta igreja não é tão imponente 
como a Igreja da Nossa Senhora do Carmo, a catedral de Bogotá, mas vale a 
pena a visita. Ela mantém a sua arquitetura colonial muito bem conservada.

 Desça pela Calle 11. Nesta rua vai encontrar o Museu Botero, o Centro Ga-
briel García Márquez, a Casa de Moneda e o Museu Banco de La República.

 Visitar o Museu Botero, uma das cinco coleções públicas de arte internacio-
nal de maior importância da América Latina. Este museu de arte é dedicado a 
Fernando Botero, um dos artistas colombianos mais conhecidos e que possui 
um estilo único. No Museu Botero é possível encontrar 123 obras deste artis-
ta (entre pinturas, desenhos e esculturas) e 85 obras internacionais de artistas 
como Picasso, Chagall, Renoir, Monet, Pissarro, Miró, Dalí e Max Ernst.

 Calle 11 # 4 - 14, La Candelaria |  Fecha à terça-feira. De segunda a sábado das 9h às 19h. 

Domingos das 10h às 17h. |   entrada gratuita.

 Ver a coleção de arte do Banco de la República. |   entrada gratuita.



 Entrar no Centro Gabriel García Márquez, um espaço dedicado à cultura e 
batizado em homenagem ao escritor colombiano que ganhou o Prêmio Nobel 
da Literatura. Este moderno centro cultural, aberto em 2008, abriga uma biblio-
teca, uma excelente livraria, um restaurante, um Juan Valdez Café e um espaço 
público destinado a exposições.

 Vire à esquerda na Carrera 6 e vá até ao Teatro Colón. De estilo neoclássico foi 
construído pelo arquiteto taliano Pietro Cantini em 1885 e inaugurado em 1892.

 Visitar a Igreja Nossa Senhora do Carmo, construída entre 1927-38. Esta igreja 
destaca-se ao longe pela sua fachada às riscas vermelhas e brancas. Na sua ar-
quitetura foram misturados os estilos gótico, bizantino e árabe.

 Fundada em 1539, a Plaza Bolívar é a principal praça da Colômbia. Foi aqui que 
se deu o Grito da Independência em 1810. Nos dias de hoje, é o centro político e 
administrativo do país, e por isso, é um local de protestos, manifestações e feste-
jos. A sua estrutura passou por várias mudanças ao longo dos séculos. No centro 
podemos ver a estátua em bronze de Simón Bolívar, líder militar e político que 
desempenhou um papel fundamental na independência das colônias espanholas. 
Esta estátua, datada de 1847, foi o primeiro monumento público da cidade. Ao sul 
da Plaza Bolívar encontra-se o Capitólio Nacional, ao norte o Palácio de Justiça e 
ao leste a Primeira Catedral de Bogotá.

 Na parte leste da Plaza Bolívar encontra-se a Primeira Catedral de Bogotá, a 
Basílica da Imaculada Concepción é a maior catedral da Colômbia. Ela foi cons-
truída em estilo neoclássico entre 1807 e 1823 e possui os restos de Gonzalo Ji-
ménez de Quesada, fundador da cidade, e do general Antonio Nariño, um dos 
principais nomes da independência do país. De planta em cruz latina, seu interior 
é simples, mas muito bonito. As torres foram reconstruídas após o terremoto de 
1827. A torre sul é dedicada a Santa Barbara e a torre norte dedicada a San Emig-
dio. As 3 portas da fachada são adornadas com esculturas de São Pedro, São Paulo 
e Imaculada Concepción. Do lado direito, um corredor interliga a Catedral e a 
Capilla del Sagrario, que foi construída para abrigar o Santíssimo Sacramento. Na 
Semana Santa, é um dos locais mais visitados pelos fi éis. 
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 O Capitólio Nacional da Colômbia, no lado sul da Plaza, acolhe o Congresso 
Nacional da Nação. Esta imponente sede do Congresso foi construída em estilos 
neoclássico no mesmo lugar onde fi cava o antigo Palácio Virreinal, destruído por 
um incêndio em 1786. O edifício de três pisos tem um túnel que faz a ligação 
direta com a Plaza de Armas da Casa de Nariño.

 No lado oposto encontra-se o Palácio da Justiça, onde está localizada a Supre-
ma Corte do país. Na entrada é possível avistar a frase “Colombianos las armas 
os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad.”

 Atrás do Capitólio Nacional, encontra-se a residência ofi cial do Presidente da 
República, conhecida como a Casa de Nariño. O palácio foi inaugurado em 
1908, de arquitetura neoclássica possui grandes jardins. Para quem tem interesse 
é possível agendar com antecedência uma visita, através do site ofi cial.

 Para os amantes das compras, encontra-se o shopping São Miguel, perto da 
Plaza Bolívar.  Calle 11 # 8 - 88, La Candelaria |  Fecha aos domingos.

 Seguindo pela Carrera 7 até à Calle 16, encontram-se várias lojas de artesanato. 
Na Calle 16 fi ca o Museo del Oro e ao lado situa-se um dos melhores locais para 
comprar souvenirs La Casona del Museo.

 Visitar o Museo del Oro. Este museu possui um dos maiores acervos relaciona-
dos ao ouro. Da sua coleção fazem parte peças pré-colombianas dos povos que 
viviam na região e que usavam este metal como matéria-prima para a fabricação 
de vários itens.

 Esquina entre la carrera 6 y la calle 16 |  Quarta a sábado das 9h às 18h. Domingos e feriados 

das 10h às 16h. |   3.000 COP | Grátis aos domingos.

Cerro de Monserrate | Vista sobre a cidade
Saindo um pouco do Centro Histórico, encontramos a Avenida Jiménez, uma 
das avenidas mais conhecidas da cidade. Ela possui uma extensão de 2,8km e 
canaliza o rio São Francisco. 

Seguindo o curso do rio chegamos até o ponto de partida para subir ao Cerro 
de Monserrate, com 3.152 m de altura. Do topo tem-se uma vista panorâmica 
sobre a cidade. Pode-se subir a pé, de teleférico ou de funicular. Pode ver os 
preços através do site: www.cerromonserrate.com/es/

Para os colombianos este é um local de encontro entre a fé e a natureza. No 
topo esncontra-se um santuário dedicado ao Senhor Caído de Monserrate e é, 
por isso, um local de peregrinação. 


