
Cultura Colonial

Durada: 14 DIES 
Sortides: 10 juliol / 6 novembre

BOGOTÀ – ZIPAQUIRÁ – LEYVA – PEREIRA
TOUR VALLE DE COCORA I SALENTO 
HISENDA GENOVA – MEDELLIN
SANTA FE DE ANTIOQUÍA - SANTA MARTA
ENSENADA NEGUANTE – PLAYA CRISTAL
TAYLONA - CARTAGENA DE INDIAS
ISLAS DEL ROSARIO

COLÒMBIA

VIDEO

Cartagena - Parc Arqueològic precolombí de Sant Agustí
Paisatge cafeter
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CATEDRAL DE SAL

m2 i consta de 3 naus principals , un presbiteri on 
es troba l’altar major construït també en sal i la 
creu de 16 metres d’altura, oferint així una de les 
meravelles del món. Seguirem cap al Parc Laguna 
del Cacique Guatavita, on es fa la cerimonia 
coneguda com Ofrena de la Llegenda del Dorado. 
Dinar. A la tarda ens traslladarem a l’aeroport per 
agafar vol direcció Pereira, pasant per Boyacá i la 
història vila de Leyva. Sopar i allotjament.

 4 LEYVA - PEREIRA
Esmorzar. Farem la visita a la població caminant 
pels seus carrers empedrats i la plaça principal, 
la qual és considerada la plaça més gran de 
Colòmbia, amb una vista espectacular de l’església 
major Nostra Senyora del Rosari. En el recorregut 
observarem l’Església de Nostra Senyora del 
Carme, el monestir de les Carmelites Descalces, 
convent i temple de Sant Agustí, entre d’altres 
llocs d’interès de la població. Visita a la vinya Aim 
Karim on es realitzarà un recorregut pels camps i 
una degustació del vi El Márques de Vila de Leyva. 
En acabat, continuarem amb la visita al Sant Ecce 
Homo declarat monument nacional el 1996. És un 
monestir situat a 15 quilòmetres de Vila de Leyva, 
i en les seves capelles es troben obres religioses 
de gran valor, a banda de la seva construcció 
d’art mudèjar. Visita al Fòssil del Cronosaurio on 
es troben els vestigis d’un rèptil marí anomenat 
Kronosaurus boyacensis Hampe, el qual esta 
exhibit en el Museu. Vila de Leyva, fa milions d’anys, 
va ser un mar, i per aquesta raó es van trobar els 
fòssils que són la representació en roques de 
formes vives que amb el transcórrer del temps 
es van transformar. Durant el recorregut s’ofereix 
el dinar en un dels restaurants de la població. En 
acabar el recorregut retorn a Bogotà i posterior 
trasllat cap a la ciutat de Pereira. Arribada a l’hotel. 
Allotjament.

 1 BARCELONA  BOGOTÀ
Ens trobarem amb el nostre guia acompanyant 
que ens ajudarà amb els tràmits de facturació 
i embarcament cap a Bogotà. A l’arribada a 
la capital colombiana, i un cop superades les 
formalitats duaneres, ens dirigirem a l’hotel. Sopar 
i allotjament.

 2 BOGOTÀ 
Esmorzar a l’hotel. Després de l’esmorzar 
començarem la visita de la ciutat. Visitarem la 
plaça de Bolívar aquí es realitzarà un recorregut 
pels seus voltants com són Capitolio Nacional, 
Catedral Primada de Colòmbia, Palau de Justícia; 
caminarem pel barri la Candelaria, amb els seus 
carrers estrets i costeruts que encara mantenen 
els noms que evoquen els segles de colonització. 
Disposa d’un valuós patrimoni arquitectònic 
representat en velles construccions de profunda 
influència espanyola. Visitarem el Museu d’Art del 
Banc de la República, amb obres del renaixement 
i de les avantguardes, i el Museu Botero. Visitarem 
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. Dinar. A la tarda visitarem el Cerro de 
Monserrate, símbol per excel·lència de la ciutat i 
lloc de peregrinació en tenir-hi ubicada la Basílica 
del Señor de Monserrate. L’ascens el realitzarem 
en telefèric, que ens donarà oportunitat de poder 
gaudir de les seves belles panoràmiques des dels 
seus 3.152 metres sobre el nivell del mar. Retorn 
a l’hotel. Sopar.

 3 BOGOTÀ – ZIPAQUIRÁ – LAGUAN GUATAVITA - LEYA
Esmorzar. Després de l’esmorzar sortirem per la 
carretera central cap a la població de Zipaquira per 
visitar la Catedral de Sal, construïda totalment en 
aquest mineral en un dipòsit salí de 2.764 metres 
sobre el nivell del mar. Té una superfície de 8.000 
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 7 (MEDELLÍN) SANTA FE DE ANTIOQUÍA
Esmorzar. En el recorregut per la ciutat farem 
un panoràmic per la 80, Ciutadella Universitària, 
encreuament del Túnel d’Occident, els telefèrics 
de Sant Jeroni (Parc-Església Principal), Sucre 
(Església Principal), i continuarem cap a Santa Fe, 
visitant: el parc, mercat de fruites, la Catedral de 
la Immaculada Concepció, Museu Juan del Corral, 
i altres punts interessants. Tornada i allotjament.

 8 MEDELLÍN  SANTA MARTA
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport per volar cap a 
Santa Marta. Dinarem en arribar i trasllat al Parc 
Natural Tayrona. Sopar.

 9 ENSENADA DE NEGUANJE - PLAYA CRISTAL
Esmorzar. Anirem cap al Parc Natural Tayrona on 
caminarem pel bosc tropical humit fins a Arrecifes. 
Les seves fortes onades el fan un lloc ideal per als 
amants dels paisatges exhuberants, com la piscina 
natural de formació rocosa. Tornada a l’hotel. 
Sopar. 

 10 TAYRONA - CARTAGENA DE INDIAS
Esmorzar. Matí per gaudir de a platja. Havent 
dinat ens traslladarem cap a Cartagena de Indias. 
Allotjament. 

 11 CARTAGENA DE INDIAS
Esmorzar. Al matí farem la visita panoràmica 
pels principals barris de la ciutat: Bocagrande, 
Castillogrande i Manga. Seguirem recorrent a peu 
el sector amurallat on podrem veure les seves 
places i carrers estrets. Visitarem l’Església de 
Sant Pere Claver, pertanyent a la Companyia 
de Jesús des del segle XVII o l’ascens al Turó de 
la Popa on es troben l’Església i el Convent que 
porten el seu nom, construïts entre els anys 1609

 5 (PEREIRA) TOUR VALL DE COCORA I SALENTO
Esmorzar. En el trajecte podrem apreciar el bell 
paisatge del lloc. Un cop s’arriba a la vall de 
Cocora, tindrem còctel de benvinguda i assistència 
per un guia especialitzat del Cocorico, i caminant 
al bosc de boira podrem apreciar la biodiversitat 
de fauna i flora del lloc, on creix la Palma de 
Cera, l’arbre nacional, que pot arribar als més de 
60 metres d’alçada. De retorn a la cruïlla del riu 
Quindío, prenem el sender ecològic de la bipalma 
on farem el ritual de plantació d’aquests arbres.  
Arribarem a Salento, per fer una visita de la ciutat 
on veurem els seus colorits i típics balcons, els 
tallers artesanals i el mirador de Cocora. Dinar. 
Sortirem cap a la Hisenda Génova, cafetera de 
120 anys d’antiguitat. Durant la visita assistirem a 
tot el procés que segueix el cafè, cultiu, elaboració 
i envasat per a la seva comercialització. Sembla 
mentida que el cafè, d’origen africà, s’escampés 
de manera tan ràpida per les muntanyes, donat 
que hi va arribar a principis del s. XX i que avui 
dia sigui un important sector de producció al país. 
El Paisatge Cultural Cafeter  colombià va ser 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO 
el 2011. Retorn a l’hotel. Sopar.

 6 PEREIRA - MEDELLÍN
Esmorzar. A l’hora convinguda sortirem per 
carretera cap a Medellín. Arribada i trasllat a 
l’hotel. Dinar. Tarda lliure. A la nit farem la visita 
de la ciutat, que adquireix un altre ambient. Els 
llums il·luminen els barris i avingudes de la ciutat. 
El recorregut comença per l’Avinguda del Poblat, 
visitarem els miradors. Continuarem cap al sud, 
per anar a una de les ciutats veïnes de Medellín, 
fent una panoràmica per Envigado fins Sabaneta. 
Aquí farem una passejada pel Parc i l’Església 
Principal. Recorrerem els seus carrers típics i ens 
aproparem a una Fonda, per gaudir d’una cervesa 
ben freda. Finalitzarem a la zona rosa. Allotjament.
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Preu: 5.450 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals directes amb Avianca.
* Vols domèstics de línia regular
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 6 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 6 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 920 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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i 1611. Finalitzarem amb la visita a la Fortalesa 
del Castell de San Felipe de Barajas ,, la més 
apoteòsica obra de l’enginyeria castrense del nou 
món, començada el 1536 per militars espanyols 
i esclaus africans. Degut a la seva importància 
cultural, el castell ha estat escenari principal dels 
grans esdeveniments socials i culturals que ha 
ofert el govern de Colòmbia. Tarda lliure. 

 12 (CARTAGENA) ISLAS DEL ROSARIO 
Esmorzar. Sortida amb llanxa per dirigir-nos al 
l’arxipèlag de 27 illes de Corales del Rosario 
on es pot gaudir de les aigües cristal·lines del 
Carib Colombià amb platges blanques. El Parc 
Nacional Natural Corales del Rosario i de San 
Bernardo es constitueix en un valuós conjunt 
submarí d’ecosistemes de la més alta productivitat 
i biodiversitat, que formen la plataforma coral·lina 
més extensa del Carib continental colombià (uns 
420 km2). Allà es troben les formacions d’esculls 
continentals més importants del país, mostres 
singulars de boscos costaners de manglar, 
extenses pastures marines que voregen les illes, 
diversitat d’invertebrats i multitud de peixos 
d’esculls multicolors. La visita inclou un menjar 
típic que consisteix de peix fregit, arròs de coco, 
patacón i una beguda no alcohòlica.  Per la tarda 
tornarem en llanxa a Cartagena de Indias i trasllat 
a l’hotel. Sopar.

 13 CARTAGENA  BARCELONA
Esmorzar. A l’hora convinguda ens traslladarem a 
l’aeroport per agafar vol direcció Barcelona. Nit a 
bord.

 14 BARCELONA
Avui arribarem a Barcelona després d’haver 
conegut aquest paradís natural que és Colòmbia. Min 6 / 20 Max -6 hores No


