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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

COLOMBIA I P.N. CHIRIBIQUETE 
El país de les diversitats, des del Carib a l’Amazònia 

Sortida especial: 15 de juliol 2020 

15 dies | Dif. Horària -6h | No cal visat 

ITINERARI:  BOGOTÁ - PEREIRA - SALENTO - VALL DE COCORA - SANTA MARTA - 
TAIRONAKA - CARTAGENA - SAN JUAN DEL GUAVIARE 

PATRIMONI UNESCO: Port, fortaleses i conjunt monumental de Cartagena - Paisatge 
cultural cafeter - Parc Nacional Chiribiquete 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat
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DIA 1.  BARCELONA - BOGOTÁ 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la nostra companyia aèria, per a fer els 
tràmits de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la 
sortida del vol en direcció a Bogotá. 

En arribar trobarem el nostre transport, que ens traslladarà a l’hotel ubicat al centre històric 
de la ciutat. Sopar i allotjament.  

DIA 2: (BOGOTÁ) VISITA A LA CIUTAT 

D e s p r é s d e l 'e s m o r z a r , 
començarem la nostra visita de 
B o g o t à p e l C e r r o d e 
Monserrate , s ímbol per 
excel·lència de la ciutat i lloc de 
p e re g r i n a c i ó e n t e n i r - h i 
ubicada la Basílica del Señor de 
M o n s e r r a t e . L’a s c e n s e l 
realitzarem en telefèric, que 
ens donarà oportunitat de 
poder gaudir de les seves 
belles panoràmiques des dels 
seus 3.152 metres sobre el 
n i v e l l d e l m a r .  D e s p ré s 
tornarem a centre colonial de 
la Candelaria, amb els seus 
carrers estrets i costeruts que 
encara mantenen els noms 
que evoquen els segles de colonització, i les seves places, mercats, monuments, el palau de 
justícia, entre d'altres llocs d'interès tal com la Plaza Bolívar i la Plaza del Chorro. És 
l'oportunitat perfecta per gaudir de la cultura i de l'estil de vida dels habitants de la capital.  

Dinarem i, a la tarda, visitarem el famós el Museu de l’Or, que té la col·lecció d’orfebreria 
hispànica del món elaborada en or i tumbaga, i l’exhibició de les diferents cultures 
precolombines de Colòmbia, i després el Museu Botero, on podrem admirar les obres d'el 
famós pintor i escultor colombià.  

Sopar i allotjament. 
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DIA 3: BOGOTÁ - PEREIRA - SALENTO 

Esmorzar. Sortirem d'hora per conèixer el 
mercat de fruites, verdures i flors de 
Paloquemao. Aquesta és la Colòmbia típica 
que podran descobrir fent un recorregut 
detallat pel mercat, un dels més importants 
de país. Seguidament ens traslladarem a 
l'aeroport per agafar el vol a Pereira i la 
regió de el cafè. Arribarem al poble de 
Salento a la tarda, on tindrem una estona 
per passejar lliurement enmig dels carrers 
colonials i els seus artesans. Descobrirem el 
Tejo, un joc-esport emblemàtic del país.  

Sopar i allotjament. 

DIA 4: (SALENTO) VALL DE COCORA 

Després de l'esmorzar, sortirem en Jeep model 
Willys (molt típic de la regió) fins a la Vall de 
Cocora. Seguint els passos del nostre guia, al 
llarg de la caminada descobrirem la vall d'una 
manera diferent i fora del comú, on les Palmes 
de Cera (arbre nacional, que pot arribar a fer 60 
metres d’alçada) donen la impressió d'un 
paisatge de dimensió surrealista. Per dinar 
menjarem truita de riu, una deliciosa especialitat 
local) en un restaurant amb una vista 
impressionant de la regió. 

A la tarda coneixerem el cor de l'Eix Cafeter. Anirem a una finca de cafè 
on descobrirem tot el procés de fabricació de l’"or negre". Acabem la 
nostra aventura al món cafeter amb una cata de cafè. Retornarem a 
Salento al vespre, amb una mica de temps per poder passejar lliurement 
enmig dels carrers colonials i veure els seus artesans. Per acabar, farem 
una partida al famós joc "el tejo”, acompanyant-lo amb una cervesa. 

Sopar i allotjament. 
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DIA 5: SALENTO - PEREIRA - SANTA MARTA  

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per volar 
cap a Santa Marta. Santa Marta es 
troba a la vora de la Mar Carib, en els 
contraforts de la Sierra Nevada i és una 
de les més antigues de Colòmbia i 
d'Amèrica de Sud. Compta amb un 
patrimoni arquitectònic i cultural que val 
la pena conèixer i el recorregut és un 
viatge a través de la història i les arrels 
d'aquesta zona del Carib. 

Dinarem en un restaurant de centre 
històric de Santa Marta, i en acabat, 
descobrirem aquesta ciutat caminant, 
coneixent la badia, la catedral (si està 
oberta), el Museu de l’Or (situat a la 
casa on Simón Bolívar va viure els seus 
últims dies abans de morir) i els carrers 
de vianants de la ciutat. 

Sopar i allotjament. 

DIA 6: (SANTA MARTA) TAIRONAKA 

Després de l'esmorzar, coneixerem el lloc sagrat de Taironaka, un indret molt especial a la 
riba del Riu Don Diego on podrem descansar i descobrir la cultura indígena de la Sierra 
Nevada, passada i actual. Enmig de la natura es troben terrasses del que va ser un antic poble 
Tayrona. El guia local ens portarà per un recorregut a través de la història, observant fauna i 
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flora de la zona. El lloc també compta amb un petit Museu Tayrona de peces úniques. Des de 
l'aparcament agafarem una llanxa per fer un recorregut d’uns minuts per arribar al lloc. Des 
d’allí es poden observar les muntanyes de la Sierra Nevada. Com té accés al Riu Don Diego, 
tindrem l'oportunitat de prendre un bany refrescant. Després de la visita, realitzarem una 
caminada pel bosc abans de baixar pel riu en flotador fins al lloc de Taironaka. Tornarem a 
l'aparcament amb la llanxa i tornarem a Santa Marta al vespre. Dinarem en algun punt de la 
nostra ruta. 

Sopar i allotjament.  

DIA 7: SANTA MARTA - CARTAGENA 

E s m o r z a r . A v u i e n s 
traslladarem fins a la bella i 
famosa ciutat de Cartagena 
de Indias. Dinarem en un 
restaurant de Getsemaní, el 
barri colonial, enganxat al 
casc ve l l de la c iutat . 
Seguirem els passos dels 
famosos pirates, deixant-
nos sorprendre per la "Perla 
del Carib", l'herència mixta 
exòtica i la riquesa cultural 
d'aquesta ciutat fascinant, 
hereva de l'època colonial, 
amb les seves cases de 
colors i places animades. 
Seguirem la visita pel centre 
històric , caminant pels 
barris colonials de San 
Diego i Santo Domingo, 
passant per la Plaza de los 
Coches, la Plaza de la 
Aduana, el Parque Bolívar, 
la Plaza de Santa Teresa, 
les famoses Muralles i Las 
Bóvedas. 

Sopar i allotjament. 
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DIA 8: (CARTAGENA) VISITA A LA CIUTAT 

Esmorzar. Visita dels principals llocs històrics de la Ciutat. Inici pel convent de La Popa on 
veurem la ciutat de Cartagena en tota la seva extensió. A continuació, visita de la principal 
obra d'enginyeria espanyola durant la colonització, el Castillo de San Felipe,   la més 
apoteòsica obra de l’enginyeria castrense del nou món, començada el 1536 per militars 
espanyols i esclaus africans, on farem un recorregut històric i cultural del lloc. També farem 
una visita panoràmica pel barri de Manga. Dinarem en un restaurant de Getsemaní. 

Tindrem 2 hores lliures per descansar o caminar pels carrers amb encant de la ciutat, a la 
tarda anirem a conèixer a La Boquilla, una destinació autèntic i fora del comú. A l'arribar al 
poble, podrem gaudir d'una excursió en canoa entre els manglars per observar les aus i el 
capvespre. El paisatge tranquil és ideal per relaxar-se i gaudir d'una nit prop de la natura. 
Retornarem a Cartagena al vespre.  

Sopar i allotjament. 
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DIA 9: (CARTAGENA) ISLAS DEL ROSARIO 
 
Després de l'esmorzar, arribarem al port per iniciar l'excursió cap a la platja de Gente de mar. 
Les Islas del Rosario, arxipèlag de 27 illes, són un petit paradís en el qual podrem gaudir de 
l'aigua transparent i de meravellosos corals. Són declarades Parc Nacional, essent actualment 
el més visitat del país. 

El trajecte dura aproximadament una hora i el farem a la llanxa, i en arribar podrem delectar-
nos i descansar en aquesta petita illa i gaudir de les seves piscines naturals. Podrem apreciar 
amb un tub i màscara de busseig (opcional) els corals que es troben al voltant o simplement 
relaxar-nos a l'illa. A continuació ens oferiran un dinar típic. Retorn al port de Cartagena a la 
tarda.  

Sopar i allotjament. 
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DIA 10: CARTAGENA - BOGOTÁ 

Esmorzar i temps lliure fins que a l’hora acordada ens recollirà el nostre transport per anar a 
l’aeroport a agafar el vol cap a Bogotá. Arribarem i anirem a l’hotel, ubicat al centre històric.  

Sopar i allotjament.  

DIA 11: BOGOTÁ - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (LAGUNA NEGRA) 

Avui farem el trasllat molt d'hora cap a l’aeroport, per agafar el vol a San José del Guaviare, 
capital del departament de Guaviare i porta d'entrada a l’Amazònia. A l'estar fora de les rutes 
turístiques convencionals, Guaviare ens transportarà en el temps i ens permetrà descobrir un 
patrimoni natural i cultural excepcional.  

Agafarem el transport cap a la Laguna Negra, bella llacuna de l'Amazònia, on observarem 
micos i moltes aus a bord de petites embarcacions locals. La temperatura ideal de l'aigua els 
convida a descansar de la calor.  

Arribada a l'hotel, sopar i allotjament. 
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DIA 12: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

Després de l'esmorzar, sortirem d'hora per fer 
una caminada molt especial: ens sorprendrem 
davant de la majestuosa Puerta de Orion, amb 
gust ens perdrem a la vall de Los Laberintos, ens 
aventurem dins de la fosca i tenebrosa Cueva de 
la Nevera abans d 'arr ibar finalment a 
l'espectacular Tranquilandia, un oasi de colors 
enmig de la selva on ens podrem banyar a la 
cascada Las Delicias (segons el nivell d’aigua). 

Acabarem el dia amb una petita caminada per 
apropar-nos a admirar els ponts naturals que el 
pas d'una trencada ha creat, fent d'aquest lloc 
una curiositat.  

Retornarem a l’hotel per sopar i allotjar-nos. 

DIA 13: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - BOGOTÁ 

Esmorzar. Sortirem en vehicle 
tot terreny cap a l Parc 
Nacional Chiribiquete. Ens 
dirigirem al Cerro Azul, petit 
tepuy al mig de la selva, on les 
pintures murals ens expliquen 
10.000 anys d'història i de 
llegendes indígenes. Després 
de travessar una cova de més 
de 200 metres de l larg, 
arribarem a un espectacular 
mirador de la Serranía de la 
Lindosa, punt de trobada 
entre l’Amazònia i les grans 
p l a n e s d e C o l ò m b i a . 

Descobrirem a la tornada un altre mural on la riquesa i la mida de les pintures rupestres ens 
deixen somiant: una veritable biblioteca a l'aire lliure, on aprendrem una mica més sobre els 
ritus i la cultura dels orgullosos indígenes de l’Amazònia. 

Agafarem el nostre vol per tornar cap a Bogotà durant la tarda. Sopar i allotjament. 
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DIA 14: BOGOTÁ - BARCELONA 

Esmorzar i temps lliure fins a l'hora acordada en que ens recollirà el nostre trasllat cap a 
l'aeroport per agafar vol cap a Bogotà, on farem la connexió amb el vol de tornada a Europa.  

Nit a bord. 

DIA 15: ARRIBADA A BARCELONA 

Arribarem a Barcelona amb el record dels dies que hem passat en plena natura, en un país 
divers i interessant com pocs.  

Fi del viatge  
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EL PREU INCLOU: 
• Vols internacionals Barcelona - 

Bogotá - Barcelona, amb Avianca en 
classe Turista. 

• Vols interns Bogotá - Pereira, Pereira - 
Santa Marta, Cartagena - Bogotá, 
Bogotá - San Jose del Guaviare - 
Bogotá. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 13 nits d’allotjament en hotels 
indicats, o similars, en habitació doble 
amb esmorzar. 

• Pensió completa: esmorzars en 
hotels, dinars i sopars en excel·lents 
restaurants seleccionats locals o 
hotels. 

• Transport en comfortable autocar 
climatitzat durant la ruta. 

• Transport en Jeep Willis a Cócora. 

• Transport en tot-terreny a Guaviare 

• Trasllats en llanxa a Taironaka, La 
Boquilla, Islas del Rosario i la Laguna 
Negra. 

• Sortida garantida a partir de 6 
viatgers 

• Guia acompanyant Baraka a partir 
de 10 viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de guia Baraka.  

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Visat i taxes d’immigració. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Activitat opcional de snorkeling (15€ a 

pagar en destinació) 

• Extres en els hotels tal com minibar, 
bugaderia, telèfon, … 

• Despeses personals dels viatgers. 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

Preu per persona en habitació doble: 4.135 € 
Suplement individual: 880 € 

Grup mínim: 6 persones. A partir de 10 persones, amb guia acompanyant Baraka.

http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

VISITES INCLOSES 
• A Bogotá: Monserrate, Museu de l’Or i Museu Botero. 

• A la Valle del Cocora, Santa Marta, Taironaka. 

• A Cartagena: La Popa, Castell San Felipe, La Boquilla. 

• Visita i tast de cafè en una finca cafetera a Salento. 

• Excursió en llanxa a les Islas del Rosario. 

• Visites a Guaviare: Laguna Negra, Puerta de Orión, Tranquilandia y Puentes 
Naturales, Cerro Azul. 

• Entrada al Parque Nacional Chiribiquete i visita a les pintures murals. 

HOTELS 
• BOGOTÁ: Hotel BH Bicentenario, 4**** o similar 
• SALENTO: Hotel Salento Real, 4**** o similar 
• SANTA MARTA: Hotel Catedral Plaza, 4**** o similar 
• CARTAGENA: Hotel Allure Chocolat, 5***** o similar 
• SAN JOSÉ DEL GUAVIARE: Hotel San José Capital, 3*** o similar 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge, no 

reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 21 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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