
18/10/2018 

 

Hospedagem em Santiago – 05 noites incluindo: 

 Aéreo Rio / Santiago / Rio com a Gol em classe econômica promocional de grupo 

05 noites no hotel escolhido com café da manhã Seguro Travel Ace Especial 

Traslados de chegada e partida em grupo  City tour em grupo 

Passeio regular a vinícola Concha y Toro com degustação Passeio regular a vinícola Undurraga com degustação 

Passeio privativo de dia inteiro ao Valle del Colchagua, visitando 02 vinícolas com degustação 02 e almoço na segunda 

01 Mar -  Rio / Santiago 

Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.  

02 Mar - Santiago 

Pela manhã, saída para visitar os principais pontos da cidade. 

Poderemos admirar o Palácio Presidencial La Moneda, a Catedral 

Metropolitana e o diferente Clube hípico. Recorreremos a avenida 

principal Alameda Bernardo O’Higgins, caminharemos pelos 

calçadões que nos leva a Plaza De Armas rodeada por edifícios 

históricos, o morro Santa Lúcia e o Parque Florestal as margens do 

rio Mapocho. Vamos conhecer os diferentes bairros da capital: o 

Bellavista com sua vida boêmia e noturna, o moderno bairro 

comercial de Providencia e os bairros residenciais de Las Condes e 

Vitacura. Retorno ao hotel. Tarde livre., 

03 Mar -  Dia - Santiago  

Pela manhã saída para visitar a vinícola Undurraga (degustação in-

cluída). A tarde saída para visitar a vinícola Concha y Toro 

(degustação incluída). 

04 Mar - Santiago  

Pela manhã, saída do hotel para realizar um passeio de dia inteiro ao 

Valle del Colchagua onde visitaremos as vinícolas Montes, e Viu Ma-

nent. Incluída degustação mas duas vinícolas e almoço na segunda. 

À tarde, regresso a Santiago.  

05 Mar - Santiago - Dia livre 

06 Dia - Santiago / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com des-

tino à cidade do Rio de Janeiro.  

HOTEIS SELECIONADOS CATEGORIA DBL IRRF TPL IRRF SGL IRRF 

EUROTEL EL BOSQUE Turistica Sup 1531 41,97 n/d n/d 1982 57,86 

ATTON EL BOSQUE Primeira 1687 46,80 n/d n/d 2294 67,52 

NH COLLECTION Luxo   n/d n/d   

LADERA Luxo 1823 51 n/d n/d 2565 76 

THE SINGULAR Luxo   n/d n/d   

W SANTIAGO Luxo 2168 62 n/d n/d 3173 95 

 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré datado ou 35% de entrada + taxas e saldo  

em 03 parcelas no cartão (exceto Diners).     

 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$95 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$18 

Programa com pernoite no Vale do Colchagua, clique aqui. 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

01 Mar Galeão - Santiago 09:25/14:15 06 Mar Santiago - Galeão 15:15/19:15 



18/10/2018 

 

05 noites incluindo: 
 Aéreo Rio / Santiago / Rio com a Gol em classe econômica promocional de grupo 

03 noites em Santiago e 02 noites no Valle del Colchagua no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em grupo   City tour em grupo 

Passeio privativo de dia inteiro ao Valle del Colchagua visitando 02 vinícolas com degustação nas duas e almoço  

na segunda, deixando ao final no hotel do Valle del Colchagua 

Passeio privativo de dia inteiro pelo Valle del Colchagua visitando 02 vinícolas com degustação nas duas e almoço  

na segunda, deixando ao final no hotel de Santiago 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

01 Mar -  Rio / Santiago 

Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.  

02 Mar - Santiago / Valle del Colchagua 

Pela manhã, saída do hotel para realizar um passeio de dia inteiro 

ao Valle del Colchagua onde visitaremos as vinícolas Clos Apalta e 

Viu Manent. Incluída visita e degustação nas duas vinícolas e almoço 

na Viu Manent. 

03 Mar - Valle del Colchagua - Dia livre. 

04 Mar - Valle del Colchagua / Santiago  

Saída um pouco antes da hora do almoço para visitar a vinícola 

Montes e Casa Silva. Incluída visita e degustação nas duas vinícolas e 

almoço na Montes. Após a última visita, saída para Santiago. Chega-

da em Santiago e traslado ao hotel. 

05 Mar - Santiago 

Pela manhã, saída para visitar os principais pontos da cidade. 

Poderemos admirar o Palácio Presidencial La Moneda, a Catedral 

Metropolitana e o diferente Clube hípico. Recorreremos a avenida 

principal Alameda Bernardo O’Higgins, caminharemos pelos 

calçadões que nos leva a Plaza De Armas rodeada por edifícios 

históricos, o morro Santa Lúcia e o Parque Florestal as margens do 

rio Mapocho. Vamos conhecer os diferentes bairros da capital: o 

Bellavista com sua vida boêmia e noturna, o moderno bairro 

comercial de Providencia e os bairros residenciais de Las Condes e 

Vitacura. Retorno ao hotel. Tarde livre., 

06 Mar - Santiago / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com 

destino à cidade do Rio de Janeiro.  

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

01 Mar Galeão - Santiago 09:25/14:15 06 Mar Santiago - Galeão 15:15/19:15 

HOTEIS SELECIONADOS CATEGORIA DBL IRRF TPL IRRF SGL IRRF 

ATTON EL BOSQUE / SANTA CRUZ PLAZA Primeira 2392 93 n/d n/d 3241 137 

NH COLLECTION / NOI BLEND Luxo/Primeira   n/d n/d   

W SANTIAGO / NOI BLEND Luxo/Primeira 2640 106 n/d n/d 3147 132 

 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré datado ou 35% de entrada + taxas e saldo  

em 03 parcelas no cartão (exceto Diners).     

 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$95 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$18 


