
CARTAGENA 

Conhecida como a Heroica, Cartagena de Índias é uma 
cidade cheia de história entre as suas ruas e habitantes, 
fundada em l533 pelo espanhol Don Pedro de Eredia foi o 
mais importante porto de América.  

Sua excelente alocação e forte militar a converteu em 
refugio de tesouros e riquezas da coroa espanhola. Para 
defender ela dos sucessivos ataques de piratas, se construiu 
um majestoso cerco de muralhas y fortificações que hoje em 
dia é o reflexo da historia dum povo-colonial. 
 

No seu centro histórico conhecido como o curralinho de 
pedras, as suas ruas, casas e varandas dão mostra da 
arquitetura duma vila espanholita da época da colônia.  

Por ser uma cidade cheia de historia, foi declarada pela 
UNESCO Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. 

Na data 11 de novembro de 1811, Cartagena de Índias foi a 
primeira província que se independeu da coroa espanholita, 
data relembrada e festejada atualmente como dia da 
independência. 

 

 

 

 

 

AEROPORTO 

 O aeroporto internacional Rafael Nuñez da cidade de 
Cartagena de Índias, alocado a só 15 minutos do setor 
turístico hoteleiro e a 10 minutos do centro amuralhado, 
recebe voos diretos desde Madrid, Espanha, Miami, Florida, 
Bogotá, Medellín; e muitos mais destinos internacionais.   

Conta com una pista de 2600 mts ao nível do mar. 
Proporciona capacidade suficiente para que os modernos 
aviões transatlânticos possam operar sem problemas.  

Capacidade de estacionamento para onze aviões em 
plataforma e uma política de céus abertos para voos charter. 

 

 

 
 

 



TRANSPORTE PÚBLICO 

O Sistema Integrado de Transporte do Distrito de 
Cartagena de Índias (Trans Caribe) que atualmente se 
encontra em construção e mudará duma maneira rotunda 
o aspecto urbano da cidade, se baseia num sistema de 
tronco-alimentado no qual uns ónibus de mediana 
capacidade levarão aos usuários pra um Terminal de 
transferência, onde passarão as rotas troncais que 
constam dum ónibus articulado de alta capacidade que o 
levará a través desta por meio dum carril de só ónibus ou 
preferencial, ao seu destino final. 

  

 

 

SITUACAO  GEOGRÁFICA 

CLIMA E CONDICOES METEOROLÓGICAS 

A temperatura oscila entre 20 e 37 graus 
centígrados.  
Tropical Húmido (+90%) 
 
Temporada de inverno: 
de maio até novembro 
 
Temporada de verão: 
de dezembro até abril 
 

Temporada de fortes ventos:de dezembro até 
março 

 
 

 

 

 

 

LOCAL DO CONGRESO 

O Congresso se efetuará no Centro Internacional de 
Convenções e Exposições As Américas. Conta com 
amplas e cómodas instalações com a última 
tecnologia, com todas as facilidades e serviços para 
que os participantes ou empresas expositoras se 
sentam a vontade durante toda a sua permanência em 
Cartagena. 

 

 

 

 



 
COMPRAS 

Ao desfrutar duma caminhada histórica pelo centro 

amuralhado ou  setor de Boca Grande e Laguito, 

poderá adquirir famosas esmeraldas colombianas, 

café, artesanatos, antiguidades, roupa de famosos 

designers, doces típicos, e um sem fim de souvenires 

que te permitem levar a Cartagena pra donde queira 

que você vai.  

Asim mesmo, a cidade conta com muitas lojas de 
correntes e modernos centros comerciais onde 
poderás adquirir marcas reconhecidas ou 
simplesmente passar um tempinho agradável a 
somente poucos passos. 

 

 

IDIOMA DO CONGRESSO 

O idioma oficial do congresso é o espanhol. 

 

 

NUMERO DE TELEFONE 

DE EMERGÊNCIAS 

O número telefônico de emergência e chamadas á 
policia nacional, na ciudade de Cartagena é o:    123. 

 

 

MOEDA E IMPOSTOS 

A moeda utilizada na Colômbia é o Peso colombiano, 

no país se cobra um imposto ao valor agregado IVA, 
o cual pode ser descontado para os visitantes no 
aeroporto. 

  

 
 



RESTAURANTES 
 
Pela sua natureza internacional, Cartagena de Índias 
conta com variados restaurantes especializados em 
comida árabe, chinesa, italiana e francesa entre 
vários. 

 
Entre os pratos autóctones estão as empadas com 
ovo, intestinos, carimañolas, mote de queijo, arroz 
com coco, sopas de carnes ou pescados, etc. 

 
No Portal dos Doces, situado no Centro, poderá você 
deliciar os tradicionais doces de coco, leite, tamarindo 
e frutas nativas. 
Carnes 
Cozinha Crioula 
Cozinha Espanhola 
Cozinha Internacional 
Cozinha de Mar 
Comidas Rápidas 
Cocina Árabe 
Cozinha Chinesa 
Cozinha Francesa 
Cozinha Italiana 
Cozinha Mexicana 
Outros Gostos 
 

 

 

TÁXIS 
Servico de Taxis em Cartagena de Índias Tel. +57 (5) 674-2400 

POSTOS DE SAÚDE  
 

  

Ambulâncias 
Cruz Vermelha: 132 - 6625311 
I.S.S.: 133 - 6675244 
Inf. Hospital: 111 
Serviço de Saúde: 125 
Toxicologia: 136 
Hospital Universitário: 6697308 
Hospital Naval de Cartagena: 6653987 

http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/carnes.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinainternacional.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/comidasrapidas.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinaarabe.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinafrancesa.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinachina.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinafrancesa.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinaitaliana.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm


Trânsito e Transporte 
Trânsito Departamental: 126 
Trânsito Distrital: 127 
Policia Vial: 6617197 
 

 
 

Policia 
Policia Nacional: 112 
D.A.S:153 
CASI: 156 
Emergências: 119 

 

 

Serviços Públicos 
Energia eléctrica: 172 - 6619875 
Águas de Cartagena: 116 
Surti gás: 164 
 

 

Outros 
Aeroporto: 6666610 
Informação Turística: 6654243 
Estacão de Guarda costas de Cartagena: 6550316 
 
 
 

Enlaces de interés 
 

   Conversor de moeda:  www.conversordivisas.org  

 

 

 

http://www.conversordivisas.org/

