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Cartagena das Índias e Bogotá 
 

Cartagena das Índias Cidade colombiana de estilo colonial à beira do mar 
do Caribe 

 

 
 

Cidade iniciada com altas muralhas de pedras para se proteger dos 
ataques piratas, com a grande missão de guardar o fabuloso tesouro espanhol. 
Cartagena hoje desponta como importante pólo turístico, oferecendo um 
conjunto de atrativos que vão desde um setor histórico tombado pela UNESCO, 
até praias e ilhas de beleza estonteante. A gastronomia da cidade é diversa, à 
base de frutos do mar e também comida colombiana de diversas regiões, tais 
como: bandeja paisa, buñuelos, cazuela de mariscos e ajiaco. 
 

  ajiaco 
bandeja paisa 

  
buñuelos 
 



 

O centro de Cartagena, foi cenário do filme Queimada de Marlon Brando 
e, anualmente oferece o antigo festival latino americano de cinema, desde 
1960  - Festival Internacional de Cinema de Cartagena, iniciado em 1960. 

O centro histórico é deveras pitoresco, com suas ruelas de pavimento 
antigo, estreitas e que escondem gratas surpresas a cada porta ou esquina, 
tais como hotéis de diversas categorias, restaurantes sofisticados e populares, 
galerias de arte e até mesmo o badalado Hard Rock Café. Lá se convive em 
harmonia o Jet Set internacional com transformistas, e vendedores, uma 
curiosa mistura de gostos e estilos, regado a muita Salsa. 
 

 
 
Restaurantes: 
 
Restaurante Vitrola 
Calle Baloco n° 2-01 
Tel: +57 5 660 0711 
 
Restaurante El Refectorio e Hotel Sofitel Santa Clara 
Calle del Torno  
Bario de San Diego 
Tel: +57 5 664 6070 
 
Restaurante San Pedro 
Plaza San Pedro Claver, 30-11 
 
Hotel Santa Tereza 
Cra. 3A nº 31-23 
Tel: 0800 891 38 41 
 
Global Gourmet 
Cra 14 nº90-12 
 
 
 
 
 



 

ONDE FICAR: 
 

1) Hotel caribe 5* - o mais antigo 5 estrelas de Cartagena, grande, 
confortável, dispões de uma ala nova, prefira ficar lá, mas só no 
momento do check in é que se pode solicitar, de acordo com a 
disponibilidade, não se reserva previamente. 

 

 
 
 

2) Hotel Sofitel Santa Clara – No centro histórico, é lindo, luxuoso e ótimo 
atendimento, hotel para os clientes de maior poder aquisitivo.  

 

 
 
3) Hotel Cartagena Almirante Estelar - 4 superior, 5 estrelas para alguns 

indicadores. Hotel em Bocagrande, bem localizado, moderno e de bons 
serviços. 

4) San Diego 974 Suites – é um hotel boutique, próximo ao centro 
histórico de Cartagena, para aqueles que preferem este perfil mais 
romântico e intimista de hotel.  

5) Hotel Hilton Cartagena -  Um dos melhores hotéis da cidade e de ótima 
localização. Hotel normalmente escilhido por chefes de estado.  

 

 
 



 

6) Hotel L’Petit – Hotel GLBT bem simples no centro histórico de 
Cartagena. Para os mais exigentes indica-se o Sofitel Santa Clara, que é 
bem perto deste e gay friendly. 

7) Hotel Las Américas – é considerado o hotel mais luxuoso da cidade, 
porém sua localização está um pouco mais afastada da vida urbana. 
15minutos de taxi até o centro histórico. 

 
 

 
VIDA NOTURNA. 
 

Cartagena tem uma vida noturna diversa, as chamadas rumbas, são 
danceterias de diversas ordens, algumas com música caribenha, outras 
com ritmos internacionais, há casas de segmento LGBT, ou seja, todas as 
tribos podem se divertir na noite cartaginesa. 

O TUCANDELA e o  CRAZY SALSA São os típicos da cidade. Para o 
Público LGBT indica-se o  bar do hotel Hotel L’Petit que foi aberto em 2009 
por  Fernando Palacios, proprietário do  Studio 54, um dos bares e 
danceterias gays mais famosas da cidade.. 

 
 
As Ilhas. 
 

Visitar Cartagena sem dispensar 1 dia ao menos para um tour de uma 
de suas ilhas é realmente um desperdício. Passeios de um dia saindo do cais 
em frente às muralhas, conduzem o turista a uma grata surpesa, a 
possibilidade de mergulhar e fazer snorkel no mar do caribe, quase que 
tocando os peixes com as mãos, num mar de transparentes e calientes águas. 
O aluguel das máscaras nos barcos custam U$ 25,00 dólares, que valem cada 
centavo pago, caso queiram podem levar suas máscaras próprias, aí eliminam 
este custo.  
 

 
 
 O passeio é oferecido nas agências de viagem de Cartagena, mas existe 
muita agência vendendo o que não vale e enganando os clientes em relação a 
itens não oferecidos nos tours, ou seja, na hora de vender tudo é um paraíso, 
mas quando o tour inicia a coisa muda de figura, e ninguém habla su idioma o 
tampoco te comprende, solamente en la oficina, que está longe e distante 
de ti certamente. A dica é comprar de seu agente de viagem aqui no Brasil, a 
segurança é bem maior, desde que seja um agente com experiência neste 
mercado, por suposto. JAMAIS COMPRE DE VENDEDORES QUE TE 
OFEREÇAM TOURS VANTAJOSOS NA PRAIA. 



 

 Uma opção para quem vai com crianças ou pessoas de idade é o 
Aquarium nas Islas Del Rosário, que oferecem apresentações com golfinhos 
(show) e, por um custo a mais, pode-se nadar com golfinhos. 
http://www.youtube.com/watch?v=Sbrt58iKjWw  
 
Ilha do Rosário e ilha Baru. 
 

São as mais famosas, na verdade, a ilha do Rosário é: Islas Del Rosário 
– um conjunto de muitas ilhas que se avizinham e que encerram uma notável 
beleza, algumas privadas inclusive, a mais conhecida é a Playa Blanca, onde 
normalmente os tours oferecem seus almoços, e os vendedores tentam de toda 
sorte vender o que podem para os turistas, às vezes chegando a ser 
inconvenientes. Cuidado com os frutos do mar vendidos por ambulantes, quase 
sempre mal conservados e de qualidade duvidosa. 

 

 
 
A ilha Baru oferece as mesmas condições de paisagem de outras ilhas, não 
menos encantadora que as demais, é uma opção para quem fica por 7 dias ou 
mais e quer outra boa opção para turismo de praia. 
 

 
 
Ilha de San Andrés. 
 

 
 
 Esta ilha fica a 2h de vôo de Cartagena, é o autêntico mar do caribe, de 
uma beleza incrível, onde se pode observar as 7 cores do oceano. A hotelaria é 



 

bastante razoável em San Andrés, não existe até o momento hotel de categoria 
5 estrelas na ilha, mas bons 4 estrelas pode-se encontrar, e hotéis mais caros, 
com atendimento mais exclusivo, porém diárias mais caras, como o Casa Harb 
Hotel Boutique. 
 Assim como outras ilhas do Caribe, San Andrés ficou famosa pelos 
casamentos realizados dentro e fora da água - existe uma lei que permite 
matrimônios de estrangeiros com a apresentação do passaporte. 
http://casaharb.com/  

San Andrés é uma zona franca, portanto, um destino de compras de 
importados, onde se encontra boas seleções e quantidades de bebidas, 
eletrônicos e perfumes. Não deixar de conhecer o centro comercial e na 
Peatonal, um lugar de lojas luxuosas. 
 A 20 minutos de avião e a 72 km ao norte da maior ilha colombiana no 
Caribe, está Providencia, paraíso dos ecoturistas e dos amantes dos refúgios 
de natureza preservada e virgem.  

San Andrés está a 700km da costa colombiana, próxima à Nicarágua.  
 
Praias urbanas em Cartagena. 
 
  As praias urbanas, são dispensáveis para quem já conhece o litoral de 
São Paulo ou qualquer outra praia urbana de maior concentração populacional, 
o cenário será sempre bem parecido: areia fina e branca, alguns bancos para 
sentar e calçadões para caminhar, tudo muito bem conservado e limpo, nas 
áreas mais ricas, como:El Laguito, Bocagrande e Manga, estas 2 últimas mais 
indicadas para os que preferem fugir dos ambulantes, que circulam em menor 
números por lá, e contam com locais e praias mais elitizadas.  
 
INCONVENIÊNCIA: 
 
a grande quantidade de vendedores que não te deixam em paz nas praias 
urbanas, vendem de tudo, sem contar as “massagistas”, esposas de plantão 
atentem! Uma boa dica aos homens que não querem o serviço e dizer que são 
casados e que a esposa é ciumenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BOGOTÁ. 
 

 
 
     Bogotá foi uma cidade que de início para mim seria apenas um local de 
trânsito, porém fui surpreendido fortemente pela força e cultura dessa capital. 
Situado na região central da Colômbia, seu clima é mais ameno que o litoral, e 
pode-se sentir frio a partir de meados de março já, principalmente à noite.  
 
     Os restaurantes são variados e a comida colombiana é exótica e bastante 
condimentada, forte, um paraíso para os que apreciam a famosa comida 
mineira, se assemelha bastante com esta. O prato mais popular é a Bandeja 
Paisa, que nada deve às Minas Gerais, peçam apenas um prato, pois, serve 
bem duas pessoas, a não ser que a fome e a gula estejam presentes. 
Costumam comer abacate com a comida, em estado puro. Dentre as diversas 
guloseimas que podem encontrar nas lanchonetes experimentem os doces e 
os buñuelos colombianos, são similares de nossos pães de queijo, porém com 
um saber diferente. 
 A imagem abaixo é um dos muitos cafés da manhã que os colombianos 
consomem, esta é uma refeição bastante popular e característica do país. 
Existe até feira de café da manhã aos domingos, nas Carreras(ruas principais). 
 

  
 
 

 



 

Os museus são em sua maioria gratuitos ou de pagamento quase 
simbólico, vale a pena conhecer o famoso Museo Del Oro e a coleção 
Botero, os demais vão do gosto e perfil de cada turista, porém, estes 2 citados 
são realmente imperdíveis. 
 
  
A Plaza Bolívar é certamente o cartão postal mais conhecido de Bogotá, com 
sua catedral primaz.  
 

 
 
 
Principais Bairros e região metropolitana de Bogotá 
 
Neste mapa pode-se verificar as principais regiões de Bogotá e cercanias. 
 

 
 



 

ONDE FICAR:  
 

Hotel Casa Medina – é o hotel mais charmoso e tradicional de Bogotá e está 
localizado perto da zona G (gourmet), onde estão vários dos melhores 
restaurantes da cidade. 
Sofitel Victoria Regia – hotel pequeno, estilo europeu, perto dos centros 
comercial Andino, Atlantis e El Retiro. O gerente é brasileiro e atende super 
bem. 
 
Cité Hotel – um hotel novo, moderno, muito bem localizado, próximo a zona T. 
 
Casa Dann Carlton – bem localizado, pessoal atencioso, quarto espaçoso e 
muito bom para congressos ou convenções. 
 
Cosmos 100 – Um 5 estrelas de localização central e de boa qualidade em 
serviços e instalações físicas. 
 
Hotel San Francisco Bogotá – hotel de categoria 3 superior, super bem 
localizado no centro da cidade, para os que querem visitar os atrativos culturais 
de Bogotá, o café da manhã é bem básico, e os quartos estão sendo 
renovados, a recepção é atenciosa. Cra 10 No 23-63. está a 20min do 
aeroporto internacional El Dorado. 
 
 
 

ALGUMAS SUGESTÕES DE CAFÉS, CONFEITARIAS E 
RESTAURANTES EM BOGOTÁ: 

 
Em Bogotá existem cinco zonas famosas por seus bons restaurantes: Zona T 

ou Zona Rosa, Parque 93, Usaquén, Zona G e Candelária. 
 

Balzac –Comida francesa, muito bom. Uma das cinco casas do chefe Harry 
Sasson. 

 
Club Colombia – comida típica colombiana situado na Zona Rosa, numa casa 
maravilhosa, com mais de 350 metros quadrados de elegância e organização 

impecável. Este restaurante é excelente e o preço é bastante razoável. 
 

Myriam Camhi – para uma refeição leve, tipo “wrap”, sobremesas deliciosas e 
deliciosos cafés para acompanhar. 

 
Harry Sasson – na zona Rosa (de shoppings, restaurantes e bares) ou T como 

é conhecida. Harry, o dono, é um dos chefs mais conhecidos de Bogotá.  
 

Accento Café – no Parque 93, para um drink e algo leve para comer, com 
varias opções de café.  

Abasto – cozinha mediterrânea (ao lado do cine Paraíso – um charme) no 
bairro de Usaquén - bairro que conserva muito da arquitetura colonial, também 
conhecido por seus restaurantes e bares e pelo mercado das pulgas todos os 

domingos. 



 

 
Criterion – localizado na zona G, um dos melhores restaurantes franceses da 

cidade. Os donos são dois irmãos que estudaram fora e montaram o 
restaurante em 2000.  

Hotel da Ópera – restaurante do único hotel 5 estrelas da região da 
Candelária. 
 
Leo, Cocina y Cava – cozinha colombiana, situado na Candelaria. Foi 
qualificado como um dos 82 melhores do mundo pela revista Condé Nast 
Traveller. 
 
Il Tinello - você se sente na Itália. O dono sempre presente, música italiana ao 
vivo, um “risotto al funghi” delicioso! 
 
Matiz – o chef peruano prepara uma das melhores comidas de Bogotá. 
 
Pesquera Jaramillo – no Parque 93, muito bom, especialidade em peixes. O 
parque 93 é uma praça muito animada a qualquer hora, toda rodeada de 
restaurantes, cafés e baladas, mais para a garotada.  
 
Rafael – localizado na Zona G, excelente cozinha peruana moderna, bom para 
almoço ou jantar. 
 
Wok – é uma cadeia de restaurantes focada em cozinha oriental.  
 
Algumas sugestões de boas compras:  
Há vários pequenos e médios shoppings em Bogotá, mas o destaque mesmo é 
para o Centro Andino – shopping muito bom para compras, com excelentes 
lojas. Fica na Zona T, ou Zona Rosa que é só para pedestres e é bárbara, 
cheia de ótimas lojas e restaurantes. Super animada. 
 
Silvia Tcherassi – (em frente ao Andino). Designer Cconhecida nas 
passarelas internacionais. Tem também um hotel/spa boutique em Cartagena 
com apenas 7 quartos, que acaba de ser destacado pela revista Condé Nast 
Traveller.  
 
Julia de Rodriguez –Uma boutique super exclusiva, com a ultima moda em 
couro, desenhada por Julia de Rodriguez, já há 30 anos neste mercado. 
 
Mario Hernandez – em todos os shoppings e aeroportos. Para bolsas, 
carteiras e artigos de couro de excelente qualidade. 
 
Diesel – em todos os shoppings, você encontra a famosa marca Diesel, “made 
in Colombia”, por preços incríveis. Vale super a pena. 
 
Touché Collection - em todos os shoppings. É uma reconhecida franquia 
colombiana para lingerie, pijamas, roupas esportivas e traje de banho feminino 
adulto e infantil. 
 
Global Gourmet – loja especializada em todo tipo de produto para preparo de 



 

comida oriental, dos meus amigos Tony e Sônia Carmona. 
 
Curiosidade - Os bairros de Bogotá são classificados por extratos de um a 
seis de acordo com as condições financeiras dos moradores. E as contas de 
serviços (água, luz, telefone e gás) são cobradas de acordo com o extrato 
residencial onde você vive. Ou seja, quem mora nos extratos cinco e seis paga 
mais pela luz do que os de extrato quatro e três. 
 
Fonte:  da página 06  até este item acima: 
http://ysaigh.blogspot.com.br/2010/10/um-passeio-pela-colombia.html 
 
Prefira ficar hospedado no centro histórico, caso seu objetivo seja mais cultural, 
o deslocamento para os principais atrativos podem ser percorridos facilmente a 
pé.  

 

 
 
 

 Caso queira um local mais sofisticado, onde a noite e a gastronomia de 
alta qualidade acontecem, dê preferência para a Zona Rosa ou Zona Gourmet, 
lá equivaleria à Zona Sul do Rio de Janeiro, com mais segurança e mais 
sofisticação. 
 



 

 

 Casa de Moneda, Calle 11 No. 4-21 (junto ao Museu Botero), ☎ 343-
1223. M-F : 10AM  8PM , Tu : fechado / Sa : 10AM to 7PM / Su : 10AM to 
4PM. Coleção de moedas colombiana e conta a história de sua manufatura 
na Colômbia. Entrada grátis, e ganha-se uma moeda cunhada da casa no 
final da visita. Vale a pena dar uma passada para aquele que vão 
certamente visitar o Museu Botero.    

 Coleção Botero, Calle 11 No. 4-41, ☎ ''+57 1'' 343-1331, qua-sex 10AM-
8PM, Sa 10AM-7PM e dom 10AM-4PM. Coleção de pinturas do 
internacional pintor colombiano Botero doado para a cidade de Bogotá. 
Junto com os trabalhos de Botero a coleção contém trabalhos de Picasso, 
Renoir, Monet, Dali e outros, entrada franca. 

  

   

 Gold Museum (El Museo del Oro), Calle 16 No. 5-41 (ao lado do Parque 
Santander), ☎ ''+57 1'' 284-7450 (fax: ''+57 1'' 343-2222),. Ter-Sa : 9 to 6 / 
dom : 10 to 4. O museu mais impressionante da Colômbia, reúme coleções 
de artefatos de ouro e pedras da arte pré-colombiana. NÃO PERCA ESTE 
MUSEU.  



 

  

   
  
 Catedral Primada – vale a pena conhecer  

  
 Museum of Colonial Art, Carrera 6 No. 9-77, ☎ 341 6017 

(museocolonial@mincultura.gov.co). Ter-Sa 10AM até 5:30PM / dom de 
10AM até 3:30PM. Museu de grande importância em uma das edificações 
mais antigas de Bogotá. 

 Museum Francisco José de Caldas, Carrera 8 #6-87, ☎ 289-6275 
(museocaldas@yahoo.com). seg-sex : 8AM até 5PM / Sa : 8AM at;e 2PM. 
Entrada  

 franca.Museu de Arte Religiosa.    
  

San Diego – bairro de Bogotá. 

 Cerro de Monserrate. Localizado numa colina onde se sobe pelo 
funicular ou teleférico lá em cima pode-se visitar a igreja de Monserrat, 
existe uma feira de artesanatos leigos e religiosos permanente, com 
barracas de comidas típicas, é um passeio imperdível, inclusive o trecho no 
pé do morro que dá acesso ao teleférico, vede-se de tudo, fotos curiosas 
podem ser tomadas. 



 

   
  
  
 Museo Nacional, Carrera 7 No. 28-66, ☎ ''+57 1'' 334-8366 

(info@museonacional.gov.co),  Ter 10AM-8PM; qua-Sab 10AM-6PM; dom 
10AM-4PM. O Museu National é o mais antigo da Colômbia e um dos mais 
antigos das américas, construído em 1823. O museu abriga uma coleção de 
mais de 20.000 peças incluindo trabalhos e objetos de diferentes regiões e 
períodos da Colômbia 

 Museu de Arte Moderna  de Bogota (MamBo), Calle 24 No. 6-00, ☎ 
(571) 286 0466 / (571) 293 3109, Ter-Sab : 10AM até 5:30PM / dom 10AM 
até 3:30PM. Planetario Distrital, Carrera 7 Calle 26, ☎ 334-4546 
(planetario@idct.gov.co), .  

  
 Plaza de Toros de Santamaria, Carrera 6 No. 26-50, ☎ 334-1482  

 
A partir de Bogotá pode-se contratar 2 passeios bem legais e exóticos: 
 

1) Visita à Catedral do Sal em Zipaquirá – realmente fantástica, vale cada 
centavo investido neste tour. Contrate desde o Brasil, com um agente de 
viagem que conheça e que tenha bons e seguros fornecedores, pois, 
existe muito amadorismo e não raro turistas entram em frias soberbas. 

 



 

2) Jantar no restaurante Andrés Carne de Res, no município de Chia, pois, 
existe um em Bogotá menos tradicional e mais comum. Tem música, 
shows, pista de dança e uma comida de dar água na boca, e você se 
sentirá um rei, vão e me contem o porquê depois. 

 

 
 
INFORMAÇÕES E SERVIÇO 
 
Site de turismo do país - www.turismocolombia.com 
 
Site de turismo da cidade - http://sanandres.gov.co/turismo/ 
 
Idioma - Espanhol e creolle  
 
Fuso horário - 2 horas a menos em relação a Brasília 
 
DDI - 57 (Colômbia) 
 
Informações turísticas - Há um posto de informação turística na Peatonal, 
calçadão comercial, próximo à praia Spratt Bight. 
 
Código de acesso de San Andres (e Providencia) - 8 
 
Moeda - Pesos colombianos e em San Andrés dólares e euros são bem 
vindos, por ser zona franca. 
 
Gorjetas - Assim como no Brasil, as gorjetas estão normalmente incluídas no 
valor total da conta. 
 
Internet - As lan houses são conhecidas como cafe internet, com diversas 
casas na cidade. 
 
Segurança – não se espante com as rigorosas revistas de bagagens no 
aeroporto feita pela polícia local. Evite sair sozinho à noite em bairros mais 
afastados de Cartagena. 



 

 
Vacinas - Para viajar para a Colômbia é necessário tomar a vacina de febre 
amarela com pelo menos dez dias de antecedência e obter o certificado 
internacional da vacina. Embora na maioria das vezes não se pede por  essa 
certificação nas entradas dos aeroportos, porém, o seguro morreu de velho, 
não? 
 
Imigração - Para entrar nas ilhas, há uma taxa de cerca de 30.000 pesos 
colombianos que deve ser paga no aeroporto de origem, no guichê da 
companhia aérea. A mesma taxa vale para San Andrés e Providencia, basta 
apresentar o comprovante de pagamento na entrada. 
 
Visto - Não há a necessidade de passaporte ou visto para brasileiros. 
 
Dicas para compra de pacotes de viagem: 
 

1. Passar pelo menos 2 dias em Bogotá – ideal seria 3 ou 4, é uma capital 
cheia de atrativos e alta qualidade em lazer, muitos restaurantes, casas 
noturnas, igrejas, em especial a Igreja de N. Sra. De Monserrat, no alto 
de uma colina, onde se vai de teleférico ou bonde. Bogotá possui 
diversas danceterias como: e para o público GLS o famoso El Theatrón 
com capacidade de mais de 6mil pessoas, freqüentada pelos 
descolados e sem preconceitos. El chapinero é o bairro GLS da cidade. 

 
2. A Colômbia é um país de muitas belas paisagens que vão de urbes, 

montanhas, praia e selva. Cidades como: Medellín, Santa Marta(praia), 
Barranquilha e Cali oferecem ótimos atrativos turísticos dentro da 
diversidade cultural e paisagística colombiana. 

 

 
 

 
 



 

3. Outra Grande Possibilidade é combinar a Colômbia com o Panamá. Eis 
um grande destino combinado para os que tem mais de 10 dias e que 
gostam de sol, praia, compras, e belezas naturais, além de uma 
variedade de hotéis e gastronomia de qualidade incontestável. 

 
 

 
 
 


