SANTIAGO DO CHILE
SAÍDA
SANTIAGO DO
CHILE

5 DIAS
4 NOITES

09/05/2019
13/05/2019

AÉREO E
TERRESTRE

Cidades / Locais Visitados: Santiago do Chile

ITINERÁRIO
1º DIAº DIA - 09/05/2019 - PORTO ALEGRE / SANTIAGO
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre com 03 (três) horas de
antecedência à partida do voo. Embarque com destino a SANTIAGO. Chegada e traslado ao
hotel. Hospedagem.
2º DIAº DIA - 10/05/2019 - SANTIAGO /VALPARAISO E VINA DEL MAR/ SANTIAGO
Café da manhã:. Saída para a costa do Pacíﬁco, cruzando os vales férteis de Curacaví e
Casablanca, este último conhecido por sua produção de vinhos brancos. Continuação pela
estrada costeira, vista da cidade de Valparaiso de um dos mirantes localizados em um dos
43 morros que circundam a baía com seus elevadores curiosos chamados de "ascensores" .
O centro histórico desta cidade portuária foi declarado Património da Humanidade, a sua
arquitetura confere uma personalidade marcante e destaca-se como atrativo turistico. Visita
panorâmica ao centro histórico, comercial e administrativo e ao Congresso Nacional. O
Prêmio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, há mais de 50 anos inaugurou sua casa, La
Sebastiana, em uma das colinas, hoje o local abriga um museu e centro de cultural.Continuação até a cidade balneário vizinha, Vina del mar, famosa por seus jardins, e que
tem o Relógio das ﬂores como seu símbolo. Visita panorâmica ao Cassino, às principais
avenidas e jardins da região costeira, bem como a area residencial de arquitetura moderna
e a praia de Reñaca. Almoço não incluído. À tarde, retorno pelo centro de Viña del Mar,
Praça Vergara e Avenida Alvarez, para retorno a Santiago.
3º DIAº DIA - 11/05/2019 - SANTIAGO / VALLE NEVADO, FARELLONES E EL COLORADO
Café da manhã – Saída do Hotel percorrendo os bairros residenciais de Las Condes e El
Arrayán. A viagem segue através de uma estrada sinuosa, que adentra a Cordilheira dos
Andes, com possibilidade de apreciar a curiosa ﬂora composta de cactos e arbustos nativos.
Ao ser ultrapassada a altitude de 2.000 metros a cordilheira apresenta uma enorme gama
de cores dadas pelos minerais que a compõem. Chegada na pequena vila de Farellones, da
qual se continua ao longo de enormes montanhas para acessar o centro de esqui Valle
Nevado. De junho a outubro o local apresenta a magia da paisagem de neve e de novembro
a maio, a natureza se mostra impressionante em suas cores. Tempo livre para visita ao
local, para fotos, almoço (não incluído) – Em horário oportuno, regresso ao hotel em
Santiago.

4º DIAº DIA - 12/05/2019 - SANTIAGO / VINHEDOS DO VALLE DEL MAIPO /SANTIAGO
Café da manhã –. Saída do hotel com destino a uma das vinícolas mais tradicionais e
interessantes do Chile, a Viña Santa Rita, localizada ao sul de Santiago, a poucos
quilômetros da vinícola Concha y Toro, na localidade de Alto Jahuel. Atravessando grandes
extensões de plantios até a casa desta vinícola e também a capela neogótica, monumento
nacional, onde estão guardadas as relíquias mais antigas que datam do século XVIII. A
vinícola foi fundada em 1880, mas atualmente possui modernas instalações para a produção
de seus vinhos. Degustação com seus excelentes vinhos, e almoço para saborear a sua
reﬁnada gastronomia. Após retorno para p hotel e restante do dia livre.

5º DIAº DIA - 13/05/2019 - SANTIAGO /PORTO ALEGRE
Café da manhã – Por volta das 07 horas da manhã, saída do hotel com malas para passeio
panorâmico em Santiago. Após traslado ao Aeroporto de Santiago para embarque para Porto
Alegre. Até a Próxima Viagem!

INCLUSO
Passagem aérea em classe econômica desde Porto Alegre;
04 noites de hospedagem no NH Ciudad, com café da manhã;
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto em Santiago do Chile;
Passeio de dia inteiro para Valparaiso e Viña del Mar;
Passeio de dia inteiro no Valle Nevado, La Parva e El Colorado;
Passeio de dia inteiro nos Vinhedos Concha y Toro, Tour El Marques / Valle del Maipo com
almoço incluso;
Passeio Panorâmico em Santiago;
Guia acompanhante desde a saída do Brasil;
Kit Viagem;
Cartão assistência de viagem válido pelo período para menores de 70 anos.

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL
Hotel NH Ciudad de Santiago

CIDADE
Santiago do Chile

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 17.08.2018

ENTRADA DE R$1.521,00

+9X DE R$533,00
Preço por pessoa em Apartamento Duplo Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$6.320,00

CATEGORIA

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Não incluso: Despesas de caráter pessoal; Refeições e bebidas não constantes como inclusas;
Ingressos; Gorjetas; Demais itens não constantes como “Inclusos”.
Preço por pessoa em apartamento Individual standard: USD 1.910,00 + USD 78,00 taxas de
embarque.
Serviços sujeitos a conﬁrmação;
Oferta com base em 16 passageiros;
Para embarque é necessária apresentação de documento de identidade válido (Brasileiros
podem embarcar com a carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida há
menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 meses);
Não é possível troca ou correção de nome na passagem aérea;
Consulte diferença de tarifa para o cartão de assistência de viagem caso tenha interessa em
uma cobertura superior a padrão;
Serviços sujeitos à disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio;
A franquia de bagagem para os ônibus é de 01 mala por pessoa;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme anexo 1.

