ROTEIRO

SAN ANDRÉS
POR NINACARES.COM
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A CHEGADA
A Chegada a San Andrés é empolgante e ao mesmo
tempo decepcionante. Infelizmente grande parte da
ilha é mal tratada e há muito lixo nas ruas.
Ao chegar no Aeroporto Internacional percebemos
que a infraestrutura do lugar tem muito que melhorar.

AEROPORTO, RESERVAS E GASTOS
Prepare-se para passar alguns minutos ou até horas na imigração.
São apenas 2 agentes para cuidar dos passaportes de todos os passageiros então não fique estressado(a) neste momento porque isso
é normal.
Caso não tenha nenhum peso colombiano no bolso, então está na
hora de trocar o dinheiro. Logo na saída do aeroporto ficam algumas pessoas trocando dólares por pesos colombianos.

Cotação do aeroporto:
• 1 Real = 700 COP
• 1 Dólar = 2950 COP

Não é nada oficial, mas não tivemos nenhum problema durante o
processo. É claro que eles não pagam o mesmo que os bancos ,
então não troque muito dinheiro.
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150mil pesos são mais que suficientes para pegar um taxi e passar

Enquanto passeia pela cidade depois do almoço, você vai perce-

o dia na ilha até que você vá a um banco trocar o resto do dinheiro.

ber que as lojas fecham no horário do almoço, das 13h às 15h.

Troque seus dólares em um banco confiável. Quando estávamos

Isso é normal, não se assuste! Neste intervalo as lojas fecham e ape-

na ilha optamos por trocar no Bancolombia.

nas restaurantes e famácias/lanchonetes ficam abertas!

O banco fica no centro a 2 quarteirões da Sprat Bright.

Os moradores da ilha prezam pela qualidade da vida, e poder ir

Conhecendo a ilha

para casa depois de almoçar no meio da semana deve ser ótimo
não é?

Depois de chegar no hotel e deixar as malas é hora de conhecer a
ilha, não temos tempo a perder!
Caso você tenha chegado de manhã igual a nós, deve estar morrendo de fome, não é? Um restaurante alí no centro bem conhecido é o Miss Celia, uma ótima opção para um almoço rápido e
para ir conhecendo os costumes da ilha, como a famosa limonada
de coco.
Depois de almoçar dê uma volta na Sprat Bright, a praia principal
da ilha que fica no centro.
Por lá você vai encontrar diversas pessoas oferecendo passeios
para Cayo Bolivar, aluguel de motos e carros, Jet Ski’s e muito
mais.
Faça uma pesquisa para encontrar os preços mais baratos. Uma
hora em um Jet Ski grande sai em média $100.000 pesos.
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RESERVAS

Utilize o primeiro dia para conhecer a ilha e reservar todos os passeios e restaurantes.

Cayo Bolivar

La Regatta
Outra reserva que você deve fazer é do restaurante La Regatta.
Não há necessidade de fazer uma reserva com muita antecedên-

O primeiro passeio que você deve reservar é Cayo Bolivar. Além

cia, só se você pretende ir ao restaurante no fim de semana, mas

de ser um passeio que na minha opinião é obrigatório nesta vi-

de qualquer maneira melhor evitar possíveis transtornos.

agem, não é todo mundo que consegue ir.
Como é necessária uma pequena viagem de 45 minutos de barco,
dependendo das condições do tempo ela não pode ser realizada.
Minha dica é que você reserve o mais rápido possível porque se o

O restaurante fica ao lado da marinha de San Andrés. Se você está
hospedado(a) no centro da pra ir a pé mesmo.

Johnny Cay e o Acquario

tempo não estiver ajudando, você ainda terá mais 6 ou 7 dias para

Outro passeio imperdível é conhecer a ilha de Johnny Cay.

tentar.

Passe o dia na ilha e vá até o Acquario para ver os peixes. Você já
comprou um Snorkel não é? Não? Então o que está esperando?
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GASTOS DO DIA

Dicas da Nina
Caso esteja viajando com orçamento limitado é possível
economizar bastante na comida.
Existem restaurantes com preço mais em conta como
Subway ou almoços executivos que saem em média
$30.000 o prato que servem tranquilamente 2 pessoas
(Miss Celia)

• Taxi até o centro da ilha: $ 14.000 pesos
• Cayo Bolivar: $160.000 pessoa (Reserva)
• Johnny Cay e o acquario: $ 40.000 pessoa (Passeio + Almoço)
Total de $207.000 por pessoa

Se você está hospedado(a) em um apartamento que
tenha um microondas ou fogão, talvez a melhor opção
seja passar no supermercado e comprar suprimentos
para a semana.
Assim você economiza em lanches, almoços e eventuais
jantares, sobrando mais dinheiro para fazer outros passeios ou compras.
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CAYO BOLIVAR

CAYO BOLIVAR
Agora que já reservou o passeio para Cayo Bolivar e La regatta,
acorde cedo para curtir o dia.
Geralmente as agências pedem que os turistas cheguem na
marinha de San Andrés às 07:30 para o passeio.
Assim que chegar, procure quem está responsável pela lista e
mostre seu comprovante. Depois disso e só aguardar para sair.
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Existem poucas sombrinhas disponíveis para alugar então não

O que está incluso
Neste passeio você tem direito a um café da manha (Geralmente
um sanduiche de presunto e queijo), bebida liberada durante todo
o dia (Refrigerante, água, sucos e cerveja) e um almoço com
comida típica da ilha (Peixe ou frango, arroz de coco, banana frita e

perca tempo e solicite uma o mais rápido possível.
O sol é constante e se você ficar exposto o tempo todo vai voltar
igual a um camarão.
O Alguel da sombrinha custa de $30.000 a $50.000 para todo o
dia, mas não deixe de negociar.

salada - Uma delícia!)

Almoço

Chegando lá

Geralmente às 13:30 será servido o almoço. Uma dica importante

Depois de entrar no barco, serão mais ou menos 45 minutos até
chegar a cayo bolivar. É bastante comum que algumas pessoas passem mal durante o passeio porque o barco vai bem rápido, e dependendo das ondas ele bate bastante.
Se você não fica muito confortável em barcos, solicite a algum funcionário do passeio para que deixe você sentar na parte de trás do

é: se quiser sentar em uma das poucas mesas disponíveis, esteja
pronto para almoçar às 13:20 mais ou menos.
Não perca tempo, pois caso você se atrase, terá que entrar em uma
fila grande e pode ficar sem cadeiras para almoçar. Tendo que sentar em algum lugar provisório como um galho ou na areia mesmo.
Depois de almoçar dê uma volta na pequena ilha e descanse apre-

barco.

ciando o lindo mar do Caribe.

Depois de chegar na ilha será montado um acampamento im-

Aproveite bastante porque às 15:30 é a hora de juntar as coisas e ir

provisado pelos funcionários que fazem o passeio. Logo na che-

embora para San Andrés.

gada será oferecido o café da manha, um sanduiche com presunto
e queijo.
Bebidas como água, cerveja, refrigerantes e sucos estão disponíveis durante todo o dia pra quem quiser. É só chegar no
cooler e pegar.
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O lugar é realmente um paraiso e provavelmente este é o melhor passeio disponível em toda a ilha.
Como este passeio depende das bos condições do tempo, não
é todo mundo que consegue fazer, mas se você está na ilha,
faça de tudo para ir. Garanto que não vai se arrepender.
O passeio custa em torno de $160.000 pesos por pessoa.

Cayo bolivar é um lugar extraordinário e com certeza tem o
mar mais bonito que ja vi na
vida!
A temperatura da agua é muito
agradável porém a areia é
grossa e tem muitas pedras.
O uso da sapatilha é essencial se
você quer aproveitar o máximo
sem machucar os pés!
É possível comprar a sapatilha
em San Andrés por apenas
$12.000 pesos.
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Localizado perto da marinha de San
Andrés, o restaurante La Regatta é
conhecido por sua decoração, atendimento e excelente comida local.

LA REGATTA
La regatta talvez é o restaurante mais conhecido da ilha. Antes de

demos as contas de quantas pessoas chegaram na porta, não tin-

viajar recebemos diversas recomendações para jantar ou almoçar

ham reserva e tiveram que dar meia volta.

neste local, e estou aqui passando esta dica porque fui e me surpreendi!
Como disse no começo do e-book, fazer uma reserva prévia neste
restaurante é essencial!
Dependendo do dia da semana é muito dificil conseguir uma mesa
sem reserva. No primeiro dia que jantamos no La Regatta nós per-

Então para não passar por todo este transtorno, reserve com antecedência!
Agora vou contar para vocês como foi.
Chegamos la e fomos muito bem recebidos. Assim que sentamos
já recebemos o cardápio e o garçom disse que iria trazer uma fruta
típica da ilha, a fruta pão, como cortesia.
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É realmente uma fruta mas depois de frita parece uma batata! Este

De sobremesa pedimos um brownie de chocolate com sorvete de

prato de cortesia vem também com um molho picante.

creme, que era quase um petit gateau. Estáva muito bom mesmo!

Pedimos de entrada iscas de peixe frito com molho da casa. O

Para beber pedi um drink com suco de morango e o Hugo ficou na

prato estáva ótimo!

Limonada de coco, que é bem famosa na ilha.

De prato principal eu pedi uma massa com tiras de peito de frango

O jantar foi ótimo e toda essa comida ficou em $180.000 pesos

e molho à bolonhesa.

para duas pessoas.

O Hugo pediu um filé ao molho madeira com aspargos e pure de

Não é barato, porém é mais do que justo pelo lugar, pela quali-

batata.

dade da comida e o excelente atendimento!

Como prato principal pedi
uma massa com molho à bolognesa acompanhada de tiras de peito de frango.
Eu sei que em um restaurante
como este é até pecado não
pedir um peixe ou uma lagosta, mas eu realmente não
sou muito chegada a este tipo
de comida.
Então se você assim como eu
não gosta de frutos do mar, o
La Regatta tem outras opções
de pratos.
Imagem ilustrativa
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GASTOS DO DIA

Dicas da Nina
Caso não queira ir no La Regatta existem vários outros restaurantes na Ilha.
Vou indicar aqui um que nós visitamos e gostamos muito,
é o Mr. Panino.
Este restaurante italiano fica no centro e é muito bom.

O passeio de cayo bolivar já estáva reservado e o valor contabili-

Eles tem o prato do dia que vem entrada, prato principal

zado no dia anterior.

e sobremesa por apenas $25.000 por pessoa!

Como tinhamos direito a café da manha e almoço não gastamos

Caso esteja viajando com o orçamento limitado, esta é

mais nada além do restaurante La Regatta.

uma excelente opção para não gastar muito!

Assim que chegamos de Cayo Bolivar corremos para casa para arrumar e ir ao restaurante.
• La Regatta: $180.000 (couvert - cortesia da casa, entrada, prato
principal, sobremesa e bebidas)
Total de $90.000 por pessoa (Com café, almoço e jantar)

12

3

VOLTA NA ILHA
A ilha de San Andrés tem apenas 26km quadrados. De uma
ponta a outra são apenas 12 km!
Se tem um passeio que você não pode deixar de fazer é dar a
volta na ilha.
Desta maneira você vai conhecer paisagens sensacionais, visitar
lugares incríveis como West View, Rocky Cay e La Piscinita além
de dirigir por horas na costa e pelas praias, apreciando toda a
beleza do lugar.
Existem diversas formas de dar a volta na ilha, desde bicicleta
até pagar uma excursão com um aqueles ônibus de turismo
cheios de luz e música alta!
No total nós demos a volta na ilha 5 vezes! É sério, nós gostamos tanto que fizemos este passeio mais de um dia.
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ALUGANDO O CARRINHO
Nossa primeira volta à ilha foi ótima, mas não graças ao carrinho

Saímos do hotel às 09h da manhã com apenas uma intenção: co -

que alugamos (você vai entender mais pra frente), e sim às

nhecer o maxímo possível da ilha durante este dia.

paisagens e os lugares que conhecemos.

Geralmente o aluguel dos carros e motos duram no periodo “com-

Como vocês sabem, ficamos na Casa Calima. E Andrea a propri-

ercial” que vai de 09h da manha até 18h, então em relação às ho-

etária, deixou tudo agendado para nós, tanto os passeios como o

ras realmente utilizamos tudo que tinhamos direito!

aluguel do carro.
Pagamos um total de $110.000 pesos pelo aluguel do carrinho,
que teríamos que devolver no mesmo dia às 18h.

Logo quando encontramos o rapaz do aluguel, ele nos deu
$10.000 pesos para abastecer o carro.
Segundo ele esta quantia era suficiente para dar duas voltas na ilha
sem problema algum.
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CAVERNA DE MORGAN

Depois de abastecer o carrinho, começamos a andar pela ilha e

Por lá, encontra vários artefatos como um mini navio pirata, espa-

saimos do centro em direção ao aeroporto, seguindo a recomen-

das, caldeirões e até uma cadeia fictícia dentro de uma caverna.

dação do rapaz que alugou o carrinho.

O mais legal de lá é uma lojinha que tem dentro, onde você pode

Você vai perceber andando pela ilha que há lixo para todo lado, e

compra Souvenirs que na minha opinião são de longe os melhores

algumas casas estão totalmente destruidas, parece que realmente

que encontrei em toda a ilha.

que passou um furacão por lá.
Antes de continuar a história devo fazer uma consideração em relação ao carrinho de golf: Ele é uma lesma.
Se sua intenção é alugar um carrinho para conhecer a ilha, alugue
um carrinho chamado Mule.
- Voltando a caverna de Morgan.
Chegamos lá com ajuda de um folheto que encontramos no aparamento, e tivemos que pagar $15.000 pesos por pessoa para entrar.
Achei este preço salgado mas estávamos la para conhecer então
pagamos.
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WEST VIEW E PISCINITA
Estes dois lugares são os melhores para fazer mergulho, tanto com

Mas se você não sabe nadar não se preocupe, eles alugam coletes

cilindro quanto com snorkel.

salva-vidas por $5.000 pesos se não me engano.

Se você não quer gastar para entrar nos dois, eu indico que você

Agora, se você ainda não tem um Snorkel eu indico que compre

vá a west view.

um o mais rápido possível. Este lugar tem muito peixe, muito

Para entrar em ambos os lugares é cobrado o valor de $4.000 pesos por pessoa.
Lá o mar é bem fundo. É impossível colocar o pé no fundo até
porque deve ter uns 10m de profundidade.

mesmo, sem contar que o mar é extraordinário.
Em West View tem um trampolim para pular direto no mar, além de
um toboggan que fica logo ao lado (Infelizmente quando fizemos
este passeio o toboggan estava desmontado!)

16

GASTOS DO DIA COM OS PASSEIOS

Dicas da Nina
Não alugue o carrinho de golf, ele é lento demais e você
vai perder um tempo precioso para chegar nos lugares.
Se puder alugue uma Mule, mas se o orçamento estiver
apertado uma moto pode ser uma excelente opção.

Este dia vai depender muito de como você está dando a volta na
ilha. Lembre-se que se você usar a moto irá economizar entre 50 à
90mil pesos.
Uma das 3 opções
• Aluguel da moto: $ 70.000 pesos
• Aluguel do carro de golf: $ 110.000 pesos
• Aluguel da Mule: $160.000 pesos
Passeios
• Caverna de Morgan: $ 15.000 pessoa
• West View: $ 4.000 pessoa
• Piscinita: $ 4.000 pessoa
Total de moto $100.000 por pessoa
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JOHNNY CAY & ACQUARIO

JOHNNY CAY

Johnny Cay é uma pequena ilha bem que fica 15 minutos de barco

O passeio em sí custa entre 10.000 até 15.000 COP por pessoa

da ilha “principal”.

para o transporte, mais uma taxa de 5.000 COP também por pes-

Este é um dos passeios mais conhecidos e apreciados pelos turistas, tanto que é comum a pequena ilha ficar lotada nos finais de semana.
Para fazer o passeio é muito simples, porque em qualquer lugar de
San Andrés que você vá, alguém vai te oferecer este passeio, que
geralmente é feito em conjunto com o Acquário.
Como a ilha é minúscula, é possível dar a volta andando em poucos minutos. De um lado ela possui uma costa com pedras e pisci-

soa para entrar na ilha, uma espécie de ticket.

Alimentação
Um almoço na ilha que inclui 1 refrigerante lata para uma pessoa
custa em torno de 25.000 COP, que cá entre nós é um preço justo
se comparado com os outros restaurantes da ilha.
O passeio tem início às 09:00h da manhã e termina às 15:30h da
tarde, que é o horário limite para que todos deixem a ilha

nas naturais, e do outro tem uma bela praia.
Assim como na ilha principal, em Johnny Cay é possível alugar cadeiras e sombrinhas para passar o dia que custam em torno de
20.000 COP.
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ACQUÁRIO

O Acquário é uma pequena ilha que fica bem pertinho de San An-

Ao chegar na ilha, muitas pessoas reclamaram da quantidade de

drés. Tem um mar com águas tranquilas e cristalinas.

pessoas no local, e que não vale a pena.

O lugar é bem pequeno mas possui uma infra-instrutura relativa-

Então, se você quiser fazer somente o passeio até Johnny Cay, pro-

mente boa, que conta com lanchonete, banheiro, aluguel de equi-

cure uma agência e feche o pacote privado.

pamento para mergulho com snorkeling, aluguel de botas, venda
de artesanato etc.
O passeio costuma sair as 10h da manhã da Marina Porto Fino,
que fica ao lado do restaurante La Regatta e tem uma duração de
20 minutos em média. No período da manhã este passeio sai com
bastante frequência. (de 15 em 15 minutos).
Ao lado do Aquário fica Haynes Cay, uma ilhota menos atrativa,
porém muito bonita. Para ir do Aquário até Haynes Cay basta andar
cerca de 200m por dentro do mar ou alugar o serviço de um pedalinho, que pode fazer o trajeto de ida e volta entre uma ilhota e
outra (5.000 COP).
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ROCKY CAY
Rocky Cay é uma ilha minúscula que você pode chegar andando através da praia. Nesta ilha tem um navio
naufragado cercado por corais.
Separe um dia inteiro para conhecer Rocky Cay e não
esqueça de levar um snorkel e a sapatilha para não
machucar os pés nos corais.

ROCKY CAY BAY
A praia de Rocky Cay fica praticamente no meio da ilha de San
Andrés. Lá você vai encontrar um mar muito bonito e cristalino.
Esta é uma das praias mais bonitas de San Andrés sem sombra
de dúvidas.
O local conta com um Bar/Restaurante que chama Aqua Beach
Club onde você pode relaxar tomando uma cerveja e comendo
petiscos durante todo o dia.
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Como ja disse a praia é muito bonita e como em todas as outras é
ótima para nadar com os peixes, então leve seu Snorkel e as sapatilhas!
Ao chegar na praia alguns “vendedores” podem te abordar perguntando se você quer um guarda-sol ou guardar suas coisas em uns
armários que ficam na praia mesmo.
O guarda-sol sai por $20.000 pesos para o dia e o armário $5.000.
Decidimos alugar este Guarda-volume e não tivemos problema
nenhum. Eles te dão a chave e você fica totalmente à vontade.
Vocês podem ver este bar e o começo de Rocky Cay no vídeo que
fiz de San Andrés: https://youtu.be/bKcqvo4Wi08?t=1m45s à partir
do minuto 1:45.
Para chegar em Rocky Cay vai depender muito de onde você está

Decameron Day use
Agora tenho uma dica de ouro pra quem está indo para San Andrés.
Em Rocky Cay tem um dos hoteis da rede Decameron, onde você
pode pagar um ticket e usar as dependências do clube do hotel durante todo um dia.
Este Ticket sai por $45.000 pesos por pessoa e além de usar as dependências você tem direito a comida e bebida!
Esta é uma excelente escolha para passar o dia apreciando esta
linda praia e sem contar que você vai diminuir muito os gastos passando o dia aqui, porque $45.000 para comida e bebida liberada é
realmente uma barganha!

hospedado(a).
Caso esteja no centro você tem a opção de pedir um Taxi, que
acredito que não deva sair por mais de $20.000 para ir e $20.000
para voltar.
Quando visitamos este local estávamos de moto então não precisamos pagar esta quantia.
O Local possui um estacionamento para carrinhos e motos e custa
$5.000.
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Hotel MS San Louis Village
Com um conceito de alojamento
informal , tranquila e alegre, o
Hotel San Luis Vila MS coloca
você no mar de sete cores a seus
pés.
Este hotel fica na praia de San
Luis, próxima à Rocky Cay.
24
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GUIA DE BOLSO
Separei esta parte do e-book com informações diversas sobre a ilha, como perguntas frequentes e e valores de comidas, compras e outros itens que você encontra por lá.

CONCLUSÃO

O Objetivo principal deste e-book é mostrar os principais passeios

Hoje, quando escrevo este e-book, Cayo Bolivar infelizmente está

de San Andrés, que na minha opinião, você deve fazer.

fechada por tempo indeterminado. A informação ainda está meio

Antes de viajar pesquisamos o máximo possível para conseguir
fazer os melhores passeios e ter uma viagem inesquesível.
Entretanto, tive muita dificuldade para encontrar informações precisas e atualizadas sobre estes passeios.
Talvez a melhor fonte de conteúdo que encontrei foi o Guia do
Melhores Destinos onde viajantes postam suas experiências para
que as pessoas que ainda não conhecem a ilha possam aproveitar

vaga sobre o motivo desta decisão das autoridades colombianas,
porém é algo relacionado com a limpeza do lugar.
Ainda não há previsão de reabertura da ilha mas algumas pessoas
falam sobre um período de 3 a 5 meses.
Caso você já esteja com uma viagem marcada e não poderá fazer
este passeio, existem diversas outras opções como mencionei no
começo do texto.

o máximo sem perder tempo procurando o que fazer ou gastando
mais do que deveriam com os passeios.
A ilha oferece diversos outros passeios e experiências como aluguel de JetSki, Parasail, Mergulho com cilindro entre vários outros porém neste e-book decidi colocar apenas o que nós fizemos
para poder passar informações mais precisas e atualizadas para
quem já está com uma viagem marcada.
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VALORES

Subway: $15.000 - Frango teriaki de 15cm

Frapuccino Juan Juarez 400ml: $9.000

La regatta: $180.000 para o casal (entrada, prato principal, sobremesa e 4

Litro de leite: $3.000

bebidas)
Cayo Bolivar: $160.000
Johnny Cay & Acquario: $40.000
CocoLoco na praia: $10.000
Chocolate Lindt Pacote: $14.000
Batom MAC: $35.000
Bolsa Tommy Hilffiger: $250.000
Tenis Tommy Hiffiger: $100.000
Energético com vodka 10% : $3.000
Cerveja Heineken: $3.000
Picole Paleta Mexicana: $5.000

6L de agua: $7.000
Porta retrato de concha: $20.000
Barraca na praia: De $20.000 a $50.000
Refrigerante Local Cool 1,5L: $5.000
Chapéu Panama: $30.000
Alugar Colete Salva Vidas no West View: $5.000
Aluguel de Jet Ski (30min): $100.000
Aluguel de Moto: (de 09h às 18h): $70.000
Aluguel Mule: $160.000
Decameron (Rocky Cay day use): $45.000
Taxi( Aero até Centro): $14.000

Cheesecake Juan Juarez: $5.000
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PERGUNTAS FREQUENTES
P: A ilha tem agua quente?

P: Precisa tomar vacina de febre amarela para entrar na ilha?

R:Onde ficamos hospedados sim, mas em alguns hoteis não tem. Este é

R: Não precisa de nenhuma vacina. Mas como tivemos escala no

realmente um problema de infraestrutura da ilha toda.

Panamá, tomamos a de Febre amarela para não ter problema nenhum.

P: Preciso de passaporte para entrar na ilha?

P: Quanto custa por dia para “viver” na ilha?

R: A Lei diz que não, mas é totalmente recomendado que você tenha

R: Café da manhã: 13.000 (Cappucino + Salgado de queijo no Juan Val-

sim um passaporte. A maioria das operações como troca de dinheiro e

dez Café); Almoço: 25.000 ~ 35.000 COP Almoço bem servido (Serve 2)

até pagamento usando cartão de crédito nas lojas é necessário mostrar

no Miss Celia; Jantar: Beer Station: Hamburger muito saboroso + Batata

o passaporte.

+ Bebidas = 30.000 ~ 40.000 COP. Total: 65.000 ~ 85.000 COP por dia.
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P: Precisa de carteira de motorista para dirigir o carrinho? E a Moto?
R: Não. Na hora eles irão te perguntar se você sabe dirigir, mas em al-

R: Utilize apenas no último caso, porque você fica dependendo do valor
do dolar no dia de fechamento da sua fatura.

guns lugares não exigem a apresentação da carteira de habilitação.

P: Consigo tirar dinheiro no caixa eletrônico? Vale a pena?

P: Quanto custa uma cerveja na ilha?

R: Sim! Saquei da minha conta corrente do Banco do Brasil em um caixa

R: De $3.000 até $10.000
P: Como faço para ir para Cayo Bolivar?
R: Você deve procurar pessoas pela orla que ficam oferecendo os passeios. Mas dentro do hotel GHL Sunrise há uma brasileira que vende os
passeios.
P: Onde posso trocar dinheiro?
R: Em diversos pontos da ilha você encontra pessoas querendo trocar
dólares por pesos colombianos. Minha recomendação é sempre trocar
no Bancolombia ou em alguma outra casa de cambio.
P: Vale a pena levar Dólares ou Reais?
R: Dólares. A moeda é mais valorizada entre os comerciantes da ilha. Dificilmente você encontrará um lugar que aceita real.
P: Vale a pena levar um VTM? É bem aceito?
R: Vale muito a pena, ele é aceito em quase todos os lugares, menos em
barracas de rua. Além de ser a forma mais segura de carregar o dinheiro.
P: E o cartão de crédito? Será que vale?

24h em frente ao hotel CasaBlanca. Peguei uma cotação de 800,00 pesos por real. (Fora a taxa de 12,00 para sacar)
P: A ilha é perigosa?
R: Não, há policiais por todos os lados e você pode andar tranquilamente pelas ruas com sensação constante de segurança. Não tivemos
problemas nenhum em relação a isso!
P: Quantos dias devo ficar na ilha?
R: No máximo 7. Nós ficamos 9 dias e foi demais. Já nos últimos dias,
não tinha tantas coisas para fazer e acabamos repetindo os passeios ou
ficando em casa. Lembre-se que a ilha é bem pequena.
P: A ilha tem lugares para sair a noite?
R: Sim, vários restaurantes, um navio que dentro dele funciona uma
"boate" além da famosa Coco Loco que fica perto da praia.
P: Quem não gosta de frutos do mar e peixes consegue comer na
ilha sem muitos problemas?
R: Perfeitamente. Eu não gosto muito de frutos do mar e nenhum dia
passei dificuldade para comer. Na ilha há diversas lanchonetes, restaurantes que são excelentes. Posso recomendar o Beer Station, Sea Station, CafeCafe, El Corral e o Miss Panino. Mas na dúvida utilize o Trip Advisor para procurar restaurantes, achamos todos estes por lá!
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OBRIGADA!

Espero que tenham gostado deste e-book. Tentei deixar a leitura o
mais descontraída e divertida possível, porque afinal, você está indo
para o Caribe não é mesmo?
Caso tenha qualquer dúvida, e só deixar um comentário no Post de
San Andrés lá no blog que ficarei muito feliz em responder.
http://www.ninacares.com/2016/02/como-planejar-viagem-san-andres/

Recomendo também assistir os Vlogs que fiz lá em San Andrés. Criei
uma playlist só para eles no meu canal do youtube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgOnIekhFo1saJ6QudfcvAVmzJA
SE0Sm

Beijos,
Nina

xxx

