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A Colombia en Colores é o primeiro DMC colombiano 100% 
focado no segmento MICE. Com 23 anos de experiência, a 
empresa está baseada em Cartagena das Índias e opera em 
grande parte do território colombiano, incluindo Amazônia, 
Costa do Pacífico, Deserto de La Guajira e Barichara. Seu 
fundador, Marc Glatigny, nasceu na França e ainda na década 
de 90 apaixonou-se pela Colômbia, onde se estabeleceu e 
montou uma equipe altamente treinada para coordenar 
eventos e cuidar de todos os detalhes de viagens de incentivo. 
A empresa acredita na individualidade de seus eventos e 
busca fazer com que a experiência individual de cada cliente 
brilhe. Em 2021 a Colombia en Colores foi premiada com o SITE 
Crystal Awards, considerado o óscar das viagens de incentivo, 
pela excelências na execução de um projeto em Cartagena. 

Por que Colombia en Colores?

Ao longo dos anos a Colombia en Colores construiu uma 
rede de parceiros sem precedentes, que vai do pequeno 
produtor familiar de café, até ao gestor de eventos do setor 
de luxo, passando pelo arquiteto de Medellín. Essa rede 
a permite oferecer uma gama original de experiências 
diversificadas ancoradas no território colombiano, destacando 
as raízes a e influência do país. Seus programas incorporam 
experiências autênticas, únicas e pessoais, projetadas para 
reforçar a cultura da empresa e a coesão do grupo. A larga 
experiência e conhecimento do mercado brasileiro é outro 
de seus trunfos, garantindo ao público local propostas 
alinhadas com suas preferências e execução perfeita.  

1  BOGOTÁ
2  CARTAGENA
3  TRIÂNGULO DO CAFÉ

Colômbia



Colômbia 
by Colombia en Colores

A variedade de climas, paisagens e a simpatia 
da gente colombiana fazem do país um 
lugar ideal para eventos de negócios que se 
transformam em experiências inesquecíveis! 
Na terra do ritmo e do sabor você encontrará 
desde cidades inovadoras repletas de 
riqueza cultural e gastronômica até aldeias 
tranquilas rodeadas por imponentes 
montanhas, tudo num só lugar e pronto 
para ser palco dos eventos mais exigentes. 
Alegria, charme e gentileza. A sua vocação 
de serviço, a sua espontaneidade e a sua 
solidariedade garantem que os eventos que 
se realizam no país não só sejam realizados 
com profissionalismo e alto nível, mas 
também tenham aquele selo de alegria que 
permanece no coração de quem os vive.

 

5 razões para fazer uma 
viagem de incentivo aqui.

1. História e Cultura. 
Civilizações antigas deixaram uma fascinante 
difusão de sítios arqueológicos e culturais 
em toda a Colômbia. Com patrimônios da 
UNESCO por todo o país, uma abundância de 
história e cultura aguarda ser descoberta. 

2. Natureza: 
A posição equatorial da Colômbia oferece 
uma diversidade de paisagens igualada por 
poucos países. Aqui você encontrará todos os 
ecossistemas, de cidades montanhosas, desertos, 
selvas, savanas e ilhas até ricos campos de café. 

 3. Proximidade e conectividade. 
A capital Bogotá está a pouco mais de 6 horas 
de voo de São Paulo e também se conecta 
diretamente a outras cidades brasileiras. Há 
uma grande oferta de voos internos facilitando 
conexões para outros destinos do país.  

4. Hospitalidade. 
As pessoas são otimistas, cheias de positividade 
e esperança. Adicione a isso simpatia, alegria 
e um entusiasmo pela vida que garante que 
os colombianos tenham um sorriso rápido. 
A alegria colombiana é contagiante! 

5. Boa estrutura e flexibilidade. 
A infraestrutura do país está em constante 
desenvolvimento e já conta com diversas redes 
hoteleiras internacionais de alto padrão. Além 
disso, o país é flexível em relação a utilização para 
eventos de monumentos históricos da UNESCO, 
bem como ruas e praças das próprias cidades. 

Cidade Noites Orçamento Médio*

Bogotá
Cartagena

2
3

USD 2.000,00

Bogotá
Região do Café
Cartagena

1
2
3

USD 2.500,00

Medellín
Pacífico
Cartagena

1
2
3

USD 3.000,00

Bogotá
Guajira
Cartagena

1
3
3

USD 3.500,00

Bogotá
Medellín
Cartagena

1
2
3

USD 2.500,00

Conexões Internas

Informações Básicas Ideias de Itinerários & Custos

*Valores estimados em dólares americanos por passageiro em acomodação 
dupla para um grupo de 40 pax em média temporada incluindo hospedagem, 
alimentação, transporte, atividades turísticas e jantar de gala de despedida. Os 
bilhetes aéreos internacionais não foram considerados.

Idioma
A língua oficial é o espanhol, mas o 
inglês é amplamente falado na hotelaria 
e no setor do turismo em geral, com um 
conhecimento básico do português.

Moeda
A moeda nacional é o peso colombiano 
(COP). A troca de moeda é feita em bancos 
e casas de câmbio. O cartão de crédito 
tornou-se comum em estabelecimentos, 
mas é recomendável que você tenha 
dinheiro em espécie para pequenas 
compras. 

Documentação & Visto
Os cidadãos brasileiros não necessitam de 
visto ou documentação especial, podendo 
viajar com o documento nacional (RG) 
sem a necessidade de passaporte.

Política de Gorjetas
Gorjetas são esperadas. 10% é regra geral 
para restaurantes, bares e cafés. Em 
viagens de grupo, recomendamos para 
guias cerca de 2 dólares por pessoa por 
dia de serviço e, para motoristas, 1 dólar.

Religião
Embora a Constituição de 1991 marque 
a separação oficial entre Igreja e 
Estado e, portanto, liberdade religiosa, 
a Colômbia continua sendo um país 
predominantemente católico.

Saúde & Segurança
A situação de segurança na Colômbia 
melhorou drasticamente nos últimos 5 a 10 
anos, e a maioria dos locais turísticos agora 
são acessíveis a visitantes estrangeiros. 
Como em toda a América Latina, você terá 
que seguir algumas regras simples de 
segurança, especialmente em Bogotá.
 
Clima
A proximidade com o equador confere 
a Colômbia uniformidade climática, o 
que a torna um bom local para visitar 
durante todo o ano. A estação seca vai de 
dezembro a março, coincidindo com a 
alta temporada. Depois disso, as chuvas 
começam de forma crescente ao longo dos 
meses, sendo outubro o mais chuvoso .

Etiqueta & Comportamento
Não hesite em usar as palavras-chave 
da polidez colombiana: "permiso" (com 
licença), "por favor" (por favor), "muchas 
gracias" (muito obrigado), "muy amable" 
(você é muito gentil), “que le vaya bien" 
(esteja bem). Ao entrar em uma sala 
cumprimente a todos com 'Buenos Días' 
ou 'Buenas tardes'. 

Partida Destino Distância Transporte Tempo

Bogotá Cartagena 1063.5Km Avião 1h26

Bogotá Armenia 281Km Avião 1h

Pereira Cartagena 840.7Km Avião 45min

Cartagena Medellín 629Km Avião 1h

Bogotá Riohacha(Guajira) 1011.7Km Avião 1h15

Bogotá Leticia(Amazon) 1094Km Avião 2h

Veículo Modelo (ou similar) Capacidade 

Carro standard Renault Duster 2

Carro deluxe Ford Dodge Journey 2-3

Minivan Mercedes Benz Vitto 6

Minivan deluxe Mercedes Sprinter 15

Micro-ônibus Hyunday County 19

Ônibus Chevrolet FRR | Scania | Hino 40

Transportes Disponíveis

Cartagena

Armenia
Pereira

Leticia

Bogotá

Medellín

Ríoacha
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Clima & Eventos

JAN

A temperatura vai de baixa a alta dependendo da região. Em 
Bogotá varia de 6°C a 20°C e, em Cartegena, de 24°C a 31°C.  A 
posição equatorial da Colômbia significa que as temperaturas 
variam de acordo com a altitude, não com a estação, então 
quase qualquer hora é uma boa época para visitar o país. 

Ano Novo

Cartagena: festival
internacional de música

Cartagena: Hay Festival
(Festival de Literatura)

FEV
O mês de fevereiro apresenta condições confortáveis   em 
grande parte da Colômbia. Cartagena e Barranquilla, na 
costa noroeste, registram temperaturas entre 24°C e 31°C.

Fiesta de Nuestra Señora
de la Candelaria

Carnaval de Barranquilla

MAR
Outro bom mês para visitar a Colômbia. A umidade é alta e o 
fim do mês trás precipitações em algumas regiões. Em Medellín 
e na região do café a temperatura varia entre 17°C e 28°C.

Cartagena: Festival
Internacional de Cinema

ABR
Em abril, há um leve aumento de precipitações na 
Colômbia. Cartagena e Barranquilla continuam ensolaradas 
e secas, com temperaturas na zona de 24°C a 33°C.

Semana Santa
Páscoa

MAI
Maio é um dos meses do período chuvoso, com alta 
umidade na maior parte da Colômbia. As temperaturas 
permanecem semelhantes aos meses anteriores.

Bons preços nesse período! 
Festival Mono Núñez, Vale do 
Cauca.

JUN
Bogotá está no seu ponto mais seco e as baleias jubarte 
começam a chegar na costa do Pacífico. Os preços 
aumentam por conta das férias escolares de verão.

Observação de Baleias
na Costa do Pacífico

JUL
Julho é o mês mais quente em três quartos da Colômbia 
acima do equador. As regiões de desertos e savanas 
registram temperaturas médias entre 23°C e 35°C.

Medellín: Colômbia Moda

AGO
Mês relativamente ameno. Pode ser chuvoso. Bogotá, 
Cali e Medellín absorvem a atmosfera do final do verão 
com uma abundância de música e cultura.

Medellín: Festival da Flor

SET
Setembro é quente e úmido na Colômbia. A costa 
do Caribe registra alta precipitação. Bogotá é frio na 
zona de 8°C a 19°C e nublado em 75% do tempo.

Cali - Festival 
Mundial de Salsa

OUT O mês mais chuvoso do país. Os céus permanecem 
nublados durante mais de 70% do tempo. 

Festas do café, 
Triangulo Cafeeiro

NOV Outro mês bastante chuvoso em todas as regiões. A temperatura 
em Bogotá continua na faixa confortável entre 6°C a 20°C.

Festas de Padroeiro, 
San Andrés

DEZ As chuvas começam a diminuir e o país é inundado por festivais 
de férias, exibições de luzes espetaculares e festas repentinas. 

Feria de Cali 
Natal

Aula de Vela Híbrida
Aprenda o básico da Vela antes de chegar a Cartagena e participar de uma regata! Conecte-se virtualmente com um especialista 
que lhe explicará o básico do esporte e conheça como funcionam as competições de Vela. Você aprenderá os principais termos e 
expressões do esporte, bem como o essencial da Vela de uma forma rápida e segura. 

Aula Virtual de Salsa ou Champeta
Aprenda os passos básicos por trás dessas icônicas danças colombianas com uma dançarina colombiana profissional! O tempo 
do workshop pode variar conforme o desejo do cliente e é projetado para que uma pessoa possa praticar sozinha, sem a 
necessidade de um parceiro.

Virtual Cooking Class
Aprenda a cozinhar um prato colombiano típico do conforto de sua casa com um chefe colombiano! Podemos preparar um kit 
com todos os ingredientes e enviar diretamente para sua casa para que você participe na prática!

Experiências
Pré-Viagem
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City Tour
Comece a sua descoberta no mercado local e veja a grande 
variedade que o país tem para oferecer, prove algumas das 
frutas mais exóticas e veja flores de todos os tipos expostas 
em uma variedade de cores, vá até o centro da cidade e 
descubra a pé as praças históricas e edifícios onde a Colômbia 
lutou pela paz e entre no museu do ouro mais impressionante 
do mundo e se apaixone pelas pinturas e esculturas 
voluptuosas de Botero em meio a sua coleção de arte pessoal. 

  Ilimitado

Hacienda La Palma e El Tucán
A 2 horas de distância de Bogotá está uma pequena fazenda 
familiar e hotel boutique que nos receberá com um café da 
manhã antes de passearmos pela fazenda e descobrir os 
famosos cafezais da Colômbia e todos os seus processos, 
seguido de um delicioso almoço típico (1).  50 

Espaços Incríveis para Eventos

Catedral de Sal 
Jante nas profundezas da terra cercado por impressionantes 
esculturas de sal depois de fazer um passeio de trem de 2 
horas, onde você poderá desfrutar de coquetéis e música. Um 
cenário impressionante que cativará seus convidados!  300

Museu Botero
Desfrute de um passeio privado pelo Museu Botero, que abriga 
208 obras de arte, sendo 123 de Fernando Botero e 85 de 
renomados artistas internacionais, enquanto janta nesta casa 
colonial que até 1955 serviu como escritório do arcebispo.  400

Teatro Faenza  
Construído em 1924, o Teatro Faenza em Bogotá é um 
dos poucos exemplos de Art Nouveau na Colômbia e já 
foi o cinema mais antigo da cidade, a partir do qual se 
tornou um importante cenário cultural da capital. Em 
1975 foi declarado Monumento Nacional (2).  400

Andres Carne de Res
É um restaurante icônico que incorpora a alegria e os sabores 
da cultura colombiana, tendo a carne como protagonista deste 
teatro multicolorido.Uma decoração exuberante e a presença 
de atores, cantores e bailarinos que se misturam aos garçons.  O 
objetivo do restaurante é fazer com que qualquer um que entre 
nele se divirta ao máximo. (3).  2000

Bogotá 

Atividades & Experiências

 Capacidade Máxima

Bogotá é a capital e a maior cidade da Colômbia. Por isso é diversa, multicultural, e combina o antigo e o moderno. É uma 
cidade verde graças aos seus parques e às colinas que dominam os santuários de Monserrate e Guadalupe. Mas também tem 
a cor de prédios modernos e as telhas de casas que são autênticos tesouros coloniais. 

Visite a Catedral de Sal da Zipaquira
A 2 horas da cidade de Bogotá está a impressionante 
catedral de sal, uma igreja católica romana subterrânea 
construída dentro dos túneis de uma mina de sal a 200 
metros de profundidade. Esta maravilha do sal cinzelado, 
nas profundezas da terra, vai deixá-lo impressionado. 
Opcionalmente visite previamente o sagrado Lago Guatavita, 
local da lenda do El Dorado, que atraiu os conquistadores 
espanhóis para esta terra no século XVI.  150

2

https://events.destination-asia.com/venues/japan/tokyo/roppongi-hills-club/
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Competição pela Cidade! 
Descubra o centro da cidade de Cartagena através de uma 
divertida competição composta de desafios ligados à cultura 
e história da Colômbia. Essa será uma fantástica atividade de 
“team building”. Algumas das paradas e desafios:
- Desafio do Sombrero: Quantos você pode carregar? 30? 50?
- Desafio “Palenquera”: Você consegue equilibrar bem uma 
cesta de frutas na cabeça?
- Encontre o ímã com o logotipo de sua empresa no mar de 
ímãs de lembrança!
- Você é bom em xadrez? Quer tentar sua sorte com um 
campeão nacional?
- Sabe trabalhar uma prensa de cana? O suficiente para 
extrair e experimentar seu suco?
A 1ª equipe a completar todas as atividades e descobrir as 
pistas vence a corrida!  400

Excursão de um dia às Ilhas do Rosário
Passe um verdadeiro dia caribenho em uma praia de areia 
branca nos arquipélagos das Ilhas Rosário, um arquipélago 
formado por 27 ilhas coralinas, localizado a 45 minutos de 
lancha fora de Cartagena, que oferece águas azuis cristalinas. 
Faremos um almoço com frutos do mar, e podemos criar 
diversas atividades de praia que o grupo desejar  (1).  200

Espaços Incríveis para Eventos

Teatro Heredia
Construído em 1911 para comemorar um 
século da independência da Colômbia, 
foi projetado por Luis Felipe Jasper e 
baseado no design ítalo-caribenho do 
Teatro Tacon de Havana. Restaurado em 
1970 e novamente em 1988, o grande 
teatro é famoso por suas esculturas e 
escadas de mármore italiano, e no teto 
você pode ver obras de arte do famoso 
artista cartaginês Enrique Grau. O 
espaço é versátil e podemos desmontar 
os assentos e nivelar o piso, tendo assim 
amplitude para atender diferentes 
tipos e tamanhos de eventos.  300

Baluarte - Muralhas da cidade 
A muralha que circunda o centro da 
cidade foi construída no final do século 
XVI para a defesa, após o ataque do 
lendário Sir Francis Drake. A fortificação 
é a mais completa do continente 
sul-americano e uma das melhores e 
mais bem preservadas muralhas de 
cidades muradas do mundo, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO. Sobre essas paredes podemos 
criar eventos com vistas espetaculares 
do mágico centro da cidade colonial 
e do Mar do Caribe.  300

Casa 1537 
A construção da Casa 1537 teve início 
na era colonial, bem no bloco fundador 
de Cartagena das Indias, mesmo 
local ocupado pela Igreja Matriz. Esta 
grande casa mantém a sua arquitetura 
colonial e combina-a com a mais 
recente tecnologia, tornando cada 
recanto único e especial. Possui seis 
salas diferentes e dois espaços ao ar 
livre onde pode-se celebrar eventos 
únicos e inesquecíveis.  300

Cartagena

Atividades & Experiências

 Capacidade Máxima

Emoldurada por uma bela baía, Cartagena de Indias é uma das cidades mais belas e mais bem preservadas da América; um 
tesouro que, hoje, é um dos destinos turísticos mais visitados da Colômbia. ‘A Cidade Heróica’, como é conhecida, acrescenta 
aos encantos de sua arquitetura colonial os atrativos de uma intensa vida noturna, festivais culturais e paisagens exuberantes. 

Café e Rum, Tambores e Champeta
Alguns dos tesouros da Colômbia são seus sabores e 
ritmos: aprenda tudo sobre nosso café e rum por meio de 
degustações divertidas e profissionais combinadas com 
outros sabores únicos do país, como chocolate, frutas 
e tabacos. Aprenda mais sobre nossos ritmos e música 
através de um workshop de bateria onde você aprenderá os 
passos básicos de nossa famosa dança Champeta, originada 
dos afrodescendentes que povoam a costa caribenha da 
Colômbia (2).  200

Festa da Vizinhança 
No setor de Getsemani, nos arredores do centro da cidade, está a 
antiga vida colombiana e é aqui que a comunidade nos convida 
para uma típica festa de rua colombiana. Misture-se com os 
locais, saboreie a comida de rua, aprenda os jogos de tabuleiro 
locais e desfrute das muitas e variadas danças folclóricas.
Mergulhe na vida da Colômbia e apoie os habitantes deste 
bairro local e animado.   450



Descubra Pijao - uma cidade de vida lenta, 
cultura do café e cacau
Longe dos aldeamentos turísticos do Salento ou mesmo da 
Filandia, a proposta de Pijao de um destino turístico pacífico 
e ecologicamente responsável, visa melhorar as condições de 
vida destes 6600 habitantes, mas também visa a preservação 
ambiental e arquitetónica da cidade.
Pijao é representado como um dos modelos únicos na 
América Latina para preservar a identidade, cultura e 
patrimônio local com o modelo de vida LENTO.
O tour inclui:
• Descoberta da aldeia com road book (não incluído)
• Workshop de apresentação da indústria do café
• Reunião com o líder da comunidade local
• Visita da Finca Don Leo (plantio e produção de café), 
traslado em Jeep Wyllis!
• Almoço privado com produtos locais em uma casa ou 
mercado tradicional
• Descoberta do jogo tradicional, o TEJO   70

Espaços Incríveis para Eventos

Finca el Delirio
A Casa de Campo El Delirio foi construída em alvenaria 
e madeira com o estilo imponente da colonização 
antioquenha no início do século XX e restaurada em 1991. 
Está rodeada de grandes áreas verdes e de lá se avista 
a espetacular paisagem do Quindío com vários de seus 
municípios e em dias claros até a magnificência dos picos 
nevados de Tolima, Ruíz e Quindío. Verdadeiramente 
um monumento histórico majestoso pronto para 
nos receber para jantar em grande estilo.  70

Mocawa Resort
A arquitetura do hotel Mocowa resort é uma exaltação 
estética das antigas fazendas de café, onde umgra grande 
família vivia e era encarregada de produzir os grãos por 
meio de uma série de atividades. Todos os ambientes 
são lindamente decorados com peças feitas por artesãos 
locais. Seja para hospedagem ou para realização de um 
evento, aqui seu grupo vivenciará como em nenhum 
outro lugar a cultura cafeeira da Colômbia.  200

Triângulo 
do Café

Atividades & Experiências

 Capacidade Máxima

A região cafeeira, também chamada de triângulo do café, é uma região topográfica da Colômbia. Faz parte da área conhecida 
como área "Paisa" da Colômbia e as capitais dos três departamentos são Manizales, Pereira e Armênia, respectivamente.
Estamos aqui no coração de uma das principais áreas da produção cafeeira e o cenário é de tirar o fôlego.

Visita do Vale Cocora e Salento
Salento é uma pequena cidade localizada no coração do 
Triângulo do Café. Esta pequena cidade colorida de 7.000 
habitantes manteve mais de sua arquitetura colonial 
tradicional do que quase qualquer outra cidade da região, 
junto com um estilo de vida tranquilo e descontraído que 
se tornou o destinos mais bonitos e icônicos da região. A 
partir daqui, faremos uma transferência para visitar o Vale de 
Cocora, a apenas 20 minutos de distância, onde a palmeira 
de cera, a árvore nacional da Colômbia, cresce até 197 pés de 
altura e se destaca como a árvore mais alta do mundo.
Neste Parque Nacional desfrutamos de uma caminhada 
que culmina num miradouro panorâmico de onde podemos 
desfrutar das vistas deslumbrantes juntamente com uma 
taça de champanhe para celebrar a imensa beleza que temos 
pela frente. Na descida, almoçamos em uma reserva natural 
com um delicioso piquenique e a oportunidade de ajudar a 
reflorestar esta palmeira magestosa e deixar nosso marco na 
paisagem colombiana.  120

https://events.destination-asia.com/venues/japan/tokyo/happo-en-gardens/
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Mais Opções para Eventos

Cidade Hotel Categoria Apartamentos Twins

Bagotá

Four Season Casa Medina 62 1

Sofitel Victoria Regia 102 7

Grand Hyatt 373 111

W Hotel 168 45

Estelar 93 109 48

Novotel 93 139 50

JW Marriott 264 96

Bioxury 94 16

Hilton 245 30

Cartagena

Sofitel Legend Santa Clara 125 30

El Bastion 51 11

Hyatt Regency 286 90

Hotel Las Américas y 
Centro de Convenciones 529 372

Hilton 341 212

Charleston 87 12

Intercontinental 287 156

Hotel Estelar y Centro de Convenciones 338 229

Sofitel Calablanca Barú 187 47

Hotel Las Islas 110 110

Sugestões de Hospedagem

Cidade Venue Tipo Capacidade

Cartagena 
Centro de Convenciones Centro de Eventos 1500+

Plaza San Pedro de Claver Praça Pública 500

Bagotá

Odeon Space Cinema Antigo 1.200

Movistar Arena Casa de Espetáculo 14.000

Centro Creativo Textura Construção Urbana 4.000

Produção e Bastidores dos Eventos

A Colombia em Colores DMC conta com uma produtora que projeta eventos incríveis, produzindo seus próprios cenários, para todos os 
tipos de eventos como shows, lançamentos de produtos, congressos além de ter o maior estoque de materiais audiovisuais do país. 

Mais Locais
de Interesse

Medellín
A ‘Cidade da Eterna Primavera’, Medellín é cativante, não 
apenas pelo seu clima agradável (cerca de 24°C durante todo 
o ano); também pela gentileza de sua gente, sua comida 
deliciosa e aquela paisagem encantadora que faz com que 
os visitantes se apaixonem. É um local movimentado de 
indústria e comércio, especialmente na fabricação de têxteis 
e cultivo de flores para exportação. Há uma abundância de 
parques, bibliotecas, museus e espaços públicos onde muitos 
eventos culturais acontecem. A diversão é garantida em seus 
bares e restaurantes movimentados. Nas aldeias vizinhas a 
vida é simples, com paisagens relaxantes e reservas naturais. 

Costa do Pacífico
A costa do Pacífico colombiano é um lugar idílico para a 
observação de baleias, dotada de uma atmosfera mágica que 
só o sussurro de suas ondas e o calor de suas águas podem 
oferecer. De julho a novembro as baleias jubarte viajam desde 
o extremo sul do continente para dar à luz a seus filhotes aqui. 
É aqui que a selva encontra o mar, onde cachoeiras caem de 
penhascos cobertos de florestas em espetaculares praias. Há 
uma abundância de eco resorts em toda região.
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Deixe o ritmo pulsante da Colômbia animar seus eventos! A Colombia en Colores pode organizar apresentações de grupos 
folclóricos locais e até mesmo um carnaval fora de épocoa em plena rua para seu grupo! Contamos com diversas opções de 
entretenimento para qualquer tipo ou tamanho de evento.

Enriqueça
seu Programa

Ideias de Entretenimento

Danças folclóricas
As danças típicas da Colômbia são uma 
série de ritmos musicais e expressões. 
Essas danças são uma mistura das 
culturas nativa, africana e europeia 
pré-colombiana que, desde a colônia, 
foram integradas para criar essas 
manifestações folclóricas. Cada região 
colombiana tem seus próprios ritmos e 
danças que a distinguem. No entanto, 
muitas dessas danças são realizadas 
igualmente em todas as regiões do país. 

Desfile de Carnaval 
O carnaval mundialmente famoso de 
Barranquilla é uma celebração alegre 
de tudo o que significa ser colombiano, 
com danças, música e desfiles que 
transformam suas ruas em um arco-íris. 
Temos a oportunidade de organizar um 
desfile dessas pelas ruas do centro da 
cidade para chegar em verdadeiro estilo 
colombiano ao jantar de despedida e 
iniciar as festividades finais.

Mulatas & tambores
Os convidados percorrem uma tribuna 
de “mulatas”, mulheres negras de 
vestidos brancos e turbantes, que 
alegremente abrem caminho abrindo 
as saias ao ritmo dos bateristas. 

Atividades Educacionais 
& Responsabilidade Social

Conheça o criador de um 
dos melhores bares do mundo
O bar Alquímico de Cartagena foi reconhecido como 
um dos 50 melhores bares do mundo em 2020 e 
se retornou referência no setor no que diz respeito 
à sustentabilidade. Da cadeia de abastecimento, 
processos e materiais físicos empregados, tudo leva 
em consideração os pilares de sustentabilidade 
econômica, ambiental e social. Conheça 
pessoalmente o fundador Jean Trinh e descrubra sua 
história de sucesso e visão de mundo sustentável. 

Eco-tour de Cartagena
Passeie pelo centro da cidade de Cartagena 
enquanto coleta materiais recicláveis   de empresas 
associadas. Depois de finalizadas as coletas os 
convidados transferem-se para a ilha Tierra Bomba, 
no balneário de Blue Apple para ver tudo o que 
é feito para reciclar e compostar os materiais. As 
atividades incluem jardinagem com seus materiais 
de compostagem; criar artesanato com garrafas de 
vidro reciclado; transformar garrafas de vidro em 
areia para fins de construção.

Futebol com crianças!   
Localizada em uma vila de pescadores conhecida 
como “La Boquilla” na periferia de Cartagena, 
está uma fundação que consiste em uma escola 
que oferece educação a crianças de baixa renda. 
Ajude esta fundação a ensinar as crianças sobre 
o mundo com um intercâmbio cultural entre 
as crianças e os visitantes e desfrute de uma 
partida de futebol com as crianças na praia. 

Sugestões de Presentes

Sombrero Vueltiao
O chapéu tradicional da Colômbia é um de seus 
símbolos. É feito de Gynerium sagittatum conhecido 
localmente como caña flecha, um tipo de cana que 
cresce na região. A confecção do chapéu teve origem 
nas tribos Zenú localizadas na região do rio Sinú, 
entre os estados de Córdoba e Sucre.

Mochila tradicional colombiana
Tornou-se um acessório utilizado por jovens e 
adultos como forma de expressar as tradições 
indígenas e por ser um dos artesanatos mais 
importantes e representativos da Colômbia, 
junto com o chapéu vueltiao. As mochilas mais 
reconhecidas na Colômbia são as da etnia Arhuaca, 
da etnia Kankuama e da etnia Wayuú. Cada mochila 
conta com diferentes técnicas, materiais e designs, 
o que as torna únicas.

Abanicos
Leque artesanal em tecido de Palma de Iraca. Ideal 
como presente, para viagens, como lembrança ou 
para eventos na praia.

  COLÔMBIA - COLOMBIA EN COLORES
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