Bogotá, Colômbia
Marcando Estilo

V I S I TA

Como reservar
as suas férias

Viagens El Corte Inglés,
especialistas na arte de viajar.

Lojas:
Se deseja reservar algum dos programas deste catálogo, pode dirigir-se a
qualquer loja deViagens El Corte Inglés:
O nosso horário de serviço: De
segunda a sexta das 9:00h às 19:00h.
Sábados das 10:00h. às 14:00h.

Telefone

808 204 729

Com apenas uma chamada, aconselhamos e reservamos as suas férias.
Em qualquer lugar e com a garantia e
segurança de Viagens El Corte Inglés.
Escolha o seu cruzeiro. A nossa equipa
organizará a sua viagem e os serviços
adicionais que necessite. Se não
houver disponibilidade, oferecemos-lhe
a melhor alternativa.

Internet

Também pode consultar mais informações através da nossa página web:

www.viagenselcorteingles.pt

Apenas em Viagens El Corte Inglés
Este catálogo só o encontrará em Viagens El Corte Inglés.
Um produto exclusivo para os nossos clientes.

Grande selecção: O melhor para cada cliente
O produto que oferecemos, foi selecionado segundo critérios rigorosos
de qualidade, tendo em conta os detalhes, os gostos e as necessidades
de cada cliente.
Selecionamos, dentro de cada categoria, os melhores cruzeiros, os
destinos mais atrativos… para tornar a sua viagem numa experiência
inesquecível.

Atenção personalizada
“A cada cliente, o que necessite”, segundo esta premissa oferecemos o
produto mais adequado para cada necessidade, com a possibilidade de
oferecer um serviço “à medida”.

O maior valor: os nossos funcionários
Estamos orgulhosos de ter funcionários qualificados, e com uma
formação constante, para poder estar sempre à altura dos nossos
clientes e cumprir com as suas expectativas.

E tudo isto com a garantia, qualidade, segurança e confiança de Viagens El Corte Inglés.

2
3 meses
sem juros

3 meses sem juros (mensalidade mínima de 30€).
• Por compras a partir de 200€.
• Comissão de abertura desde 3€.
• Válido para titulares do cartão de crédito El Corte Inglés.
• Não é acumulável com outros descontos comerciais.

TAEG do cartão 15,30%*

* TAEG em vigor em 1/03/2019, data de emissão do presente catálogo, sujeita a alteração após divulgação
pelo Banco de Portugal da taxa máxima trimestral aplicável a cartões de crédito. Para consultar a TAEG
aplicável a todo o momento consulte www.viagenselcorteingles.pt.
Exemplo para limite de crédito de 1.500€ a 12 meses, TAN de 12,39%. Sujeito a aprovação pela Financeira
El Corte Inglés S.F.C., S.A. junto da qual se deve informar.
Com a participação de:
V I S I TA

Preços “desde” por pessoa e estadia em quarto duplo no regime consoante o programa, válidos para determinadas datas até 31 de dezembro de
2019. Inclui: voos de Lisboa em classe turística, taxas aéreas (441€, sujeitas a alterações) e transfers. Consulte saídas de outros pontos de origem e
condições especiais desta promoção. Alojamento nos estabelecimentos previstos ou similares. Consulte condições. Lugares limitados.

Bogotá
2.600 metros mais perto
das estrelas
Bogotá está a 2.600 metros de altura, entre
verdíssimas colinas que lhe dão um ambiente
florescido durante todo o ano. Uma cidade verde
e dinâmica, que acolhe cerca de oito milhões de
pessoas provenientes de todas as regiões do país
e de outas zonas dando-lhe multiculturalidade.
Bogotá é o coração da América Latina: a apenas
5 horas de Nova Iorque, a 5 horas de Buenos Aires
em voo direto, a 3 horas de Lima e a 10 horas de
Londres.
Um percurso pelo Barrio de La Candelaria, núcleo
do seu centro histórico, deve incluir o Museu del
Oro, com a maior coleção de arte pré-colombiano
do mundo e uma visita à colina de Monserrate,
lugar donde se pode observar toda a extensão da
cosmopolita capital colombiana. Com uma vasta
oferta cultural e gastronómica, Bogotá é ainda
um destino ideal para o turismo de reuniões e
de negócios. O seu lado empresarial e industrial
transforma-a numa das cidades mais importantes
da América Latina, com múltiplas ligações
internacionais diárias que chegam a El Dorado, um
dos melhores aeroportos da América do Sul.

Saboreie Bogotá
Bogotá está no epicentro da gastronomia da região.
Durante 2017 e 2018 foi palco da gala de prémios
da lista 50 Best Restaurants, e ainda em 2018 foi
a sede da edição latino-americana do Congresso
Madrid Fusión. Conta também com o festival de
gastronomia ao ar livre Alimentarte e um grande
circuito gastronómico que acolhe a diversidade
culinária do país e as melhores propostas
gastronómicas internacionais.
Restaurantes que estiveram incluídos na lista dos
50 Best: Leo Cocina y Cava, El Chato, Villanos nas
Bermudas, Criterión, Andrés Carne de Res, Harry
Sasson e El Cielo (Bogotá). Outros imprescindíveis
em Bogotá: Mínimal, Ocio, Club Colombia, e Las
Margaritas.

Colômbia,
sinta o ritmo.
Culturas pré-colombinas,
o passado colonial e a
apaixonante Bogotá.
A Colômbia é um destino com uma imensa riqueza
natural e cultural. É o segundo país com maior
biodiversidade do mundo e o primeiro em espécies
de aves.
É também conhecido como o ‘país dos 1.000 ritmos
musicais’, com festivais de música e carnavais que
vão desde o Petronio Álvarez na costa Pacífica
colombiana ou o Carnaval de Negros e Brancos
no sul do país, até ao Carnaval de Barranquilla na
costa norte ou o Festival Estéreo Picnic na capital
colombiana, Bogotá.
Cidades como Bogotá, Medellín, Cartagena
e regiões como a Paisagem Cultural Cafetero
são destinos obrigatórios para os visitantes
estrangeiros.

INFORMAÇÃO GERAL
Documentação para portugueses: passaporte
em vigor com validade mínima de seis meses.
Devido às contínuas e imprevistas alterações no
regulamento da imigração e requisitos de saúde
dos nossos destinos, é obrigatório que o cliente
reconfirme estes requisitos com as entidades
consulares em Portugal, antes de viajar.
Moeda: Peso colombiano.
Clima: Não há estações e o clima mantem-se
estável durante todo o ano, variando de acordo com
a época de seca de dezembro a janeiro e de julho
a agosto, e de chuvas de abril a maio e de outubro
a novembro.
Diferença horária: 5-6 h dependendo da estação.
Taxas internacionais: $50 usd.

Bogotá | Colômbia
9 dias | 7 noites

884€
incluídos
I Voos

Hotel 4* em APA
Experiências e Atividades em Bogotá desde 20€
• Bogotá em bicicleta

• Descubra Bogotá e Monserrate

• Excursão às cascatas de Sueva

• Tour em Bogotá

• Rota do Dourado

• Experiência em parapente

• Excursão no Parque Natural de
Chicaque

• Águas Termais em Choachi

• Rafting, Canyoning e tirolesa
em Tobia

• Experiência Noturna: Tejo e
Cerveja Tour

• Tour gastronómico e mercados
locais.
• Caminhada em Suesca

Atividades não incluídas no preço publicado.

• Paraquedismo em Flandes.

Colômbia Clássica
9 dias | 7 noites
Bogotá: Hotel NH Bogotá Urban 93 Royal 4*
Cartagena: Hotel Las Américas Casa de Playa 4*

Inclui
Voos, refeições e visitas conforme programa com guia local.

1.665€
incluídos
I Voos

Rota do Café
10 dias | 8 noites
Bogotá: Hotel NH Bogotá Urban 93 Royal 4*

2.073€
incluídos
I Voos

Pereira: Hotel Sonesta Pereira 4* Cartagena
de Índias: Hotel Capilla del Mar 4*
Inclui
Voos, transporte durante o circuito, refeições, visitas e excursões conforme programa
com guia local.

