
Colòmbia, Aromes i Sabors 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia AVIANCA: BARCELONA – 
BOGOTA i CARTAGENA – BOGOTA – 
BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia LATAM: BOGOTA – 
PEREIRA – MEDELLIN – CARTAGENA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Estada de tres nits a l’HOTEL AC 
ZONA T (4*) o similar a Bogotà. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL CASA 
SAN CARLOS LODGE (4*) o similar a 
Pereira. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL PARK 
10 (4*) o similar a Medellín. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL CASA 
DON LUIS (4*) o similar a Cartagena. 
•Àpats: 12 esmorzars. 

•Visites privades guiades i entrades 
segons itinerari. 
•Guies locals privats de parla 
espanyola.  
•Guia acompanyant local amb un 
mínim de 15 participants. 
•Assegurança assistència i 
cancel·lació de viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroport i hotels. 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

 
 

Del 6 al 18 d’agost 2023. 

6 ag. BARCELONA – BOGOTÀ 
Vol directe a Bogota. Arribada, assistència i trasllat 
a l’HOTEL AC BOGOTA ZONA T (4*) o similar. 
Sopar i allotjament. 
 
7 ag. BOGOTÀ 
Esmorzar. Visita guiada de dia sencer de la ciutat 
incloent el turó Monserrate pujada amb funicular o 
telefèric i el centre històric de la ciutat, conegut 
com La Candelaria. A la tarda, visita del Museu de 
l’Or. Allotjament. 
 
8 ag. BOGOTÀ – LLACUNA GUATAVITA – 
ZIPAQUIRA – BOGOTÀ 
Esmorzar. Visita de dia complet als voltants de la 
capital: Llacuna de Guataita, emplaçament que 
durant la colònia va donar origen a la llegenda del 
Daurat. El lloc es visita durant una caminada de 2 
hores. Continuació cap al poble de Zipaquira. A la 
tarda, visita a l’espectacular Catedral de Sal, una 
antiga mina de sal transformada en catedral. Aquí 
podran recórrer els túnels de la mina. Allotjament. 
 
9 ag. BOGOTÀ – PEREIRA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol 
regular amb destí Pereira. Arribada, assistència i 
trasllat fins a Marsell, poble típic de la regió. 
Arribada. A la tarda, visita del poble i dels punts 
més interessants. Allotjament a l’HOTEL CASA SAN 
CARLOS LODGE (4*) o similar. 
 
10 ag. PEREIRA – VALL DEL COCORA – 
SALENTO – FILANDIA – PEREIRA 
Esmorzar. Dia dedicat a explorar el racons 
naturals i els pobles més pintorescos d’aquesta 
regió coneguda com l’Eix Cafeter: la Vall del 
Corcora on gaudiran d’una caminada per observar 
de prop alguns exemplars de la palma de cera. 
Continuació cap a Salento, formós poble de cases 
tradicionals de diferents colors. A la tarda, sortida 
cap a Filandia, un encantador poble cafeter que 
compte amb algunes de les arquitectures millor 
conservades. Tornada a Pereira. Allotjament. 
 
11 ag. PEREIRA – POBLES DE LA SERRALADA 
– PEREIRA 
Esmorzar. Excursió de dia sencer a dos pobles 
tradicionals de la serralada on mantenen molt viva 
la cultura d’aquesta regió cafetera: Pijao, un dels 
que millor preserva les tradicions i la cultura de la 
regió i Buenavista. A la tarda, continuació fins a la 
Hisenda Alsacia per gaudir d’un tour del cafè. 
Tornada a Pereira. Allotjament. 
 
12 ag. PEREIRA – MEDELLÍN 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol 

#VALLESCLUB 

regular amb destí Medellín. Arribada, assistència i 
trasllat fins al poble de Santa Helena, llar d’una 
gran varietat d’agricultors de flors. Aquí podrem 
visitar una granja de flors orgànica i experimentar 
la cultura del agricultor. Tornada a Medellín. 
Allotjament a l’HOTEL PARK 10 (4*) o similar.  
 
13 ag. MEDELLÍN 
Esmorzar. Visita de dia complet de la ciutat 
incloent el Parc Memorial Inflexión i el centre de la 
ciutat amb la famosa Plaça Botero. A la tarda, 
agafaran el metro cable fins a l’estació de San 
Javier, espectacular trajecte que els permetrà 
apreciar la ciutat des de l’aire. Visita a la 
coneguda Comuna 13. Allotjament. 
 
14 ag. MEDELLÍN – GUATAPÉ – MEDELLÍN 
Esmorzar. Tour cap a Guatapé visitant la replica 
del Vell Peñol,  recorregut amb iot en el que 
navegaran per l’embassament. Un cop acabada la 
navegació, trasllat a peu fins la Pedra de Peñol, 
des de on començaran la pujada (720 graons). Al 
baixar, trasllat al poble de Guatapé. A la tarda, 
visita d’aquest pintoresc poble de carrers 
empedrats. Tornada a Medellin. Allotjament. 
 
15 ag. MEDELLÍN – CARTAGENA 
Esmorzar. Trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol 
regular amb destí Cartagena. Arribada i trasllat a 
la ciutat. A la tarda, tour d’orientació a peu pel 
casc històric de la ciutat. Allotjament a l’HOTEL 
CASA DON LUIS (4*) o similar.  
 
16 ag. CARTAGENA 
Esmorzar. Visita de dia complet incloent el 
Convent de Nostra Senyora Candelaria de Popa i 
l’impressionant Castell de San Felip de Barajas. A 
la tarda, visita de la Plaça de Bolívar, la Porta del 
Rellotge, la Plaça de la Duana, la Catedral i el 
Convent i església de San Pedro Claver. Al 
capvespre, observació de la posta de sol.  
Allotjament. 
 
17 ag. CARTAGENA 
Esmorzar. Sortida cap el sector de La Boquilla, on 
gaudiran d’un interessant tour en canoa pels 
manglars. De tornada visita del Museu de la 
Inquisició. A la tarda, podran gaudir d’un tast de 
rom  i visita del barri de Getsemaní. Allotjament. 
 
18 ag. CARTAGENA – BOGOTA – BARCELONA 
Esmorzar. Trasllat cap a l’aeroport. Sortida amb 
vol regular amb destí Barcelona, via Bogotà. Nit a 
bord. 
 
19 ag. BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble      4.875 € 
Suplement individual        1.200 €  

 
Suplement MP + 3 sopars 530 € 

 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
2 de gener de 2023 per un mínim de 
15 participants. Qualsevol alteració en 
el canvi de divisa, tarifa aèria, nombre 
de participants, data de sortida o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


