
16/03/2018 

 

Pacote de 11 noites, incluindo: 
 

Bilhete aéreo Rio/Santiago/Puerto Montt + Bariloche/Buenos Aires/Rio voando Lan Chile classe V 

03 noites em Buenos Aires, Bariloche e Santiago + 02 noites em Puerto Varas  

Traslados de chegada e partida em todas as cidades  

 City tour regular em Santiago, Bariloche e Buenos Aires   

Tour regular de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso Tour regular de meio dia ao vulcão Osorno 

Travessia rápida de Lagos Puerto Varas - Bariloche   

Seguro viagem Travel Ace Especial 

Hotéis em Santiago/Puerto Varas/Bariloche/Buenos Aires Categoria DBL TPL  SGL Validade 

Diego de Velazquez | Cabañas del Lago (std) | Tres Reyes | Ulises  Turística  2163 
####

# 
3069 

Apr a 
Jun+Sep 

Torre. Lyon | Cabañas del Lago (sup) | Kenton Palace | Etoile  Tur. Sup.  
2233 2202 3241 Apr a Jun 

    

Atton Bosque | Enjoy | Panamericano | Intersur Recoleta  Primeira  
2328 2280 3420 Mar a Jun 

2307 2233 3343 Sep 

Nh Collection | Los Volcanes | Cacique Inacayal | Recoleta Grand  Prim. Sup.  
2560 n/d 3832 Apr a Jun 

2573 n/d 3851 Sep 

Intercontinental | Cumbres Pto Varas | Alma del Lago | The Brick 
2692 n/d 4128 Apr 

Luxo  
2575 n/d 3869 May + Jun 

W | Cumbres Pto Varas | Llao Llao (montanha) | Alvear  Luxo Plus  
3536 n/d 5841 Apr 

3424 n/d 5616 May + Jun 

PARA VER O DESCRITIVO DESTE PACOTE, CLIQUE AQUI 

 Importante: Este pacote é calculado voando Lan Chile na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor  

ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 

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

 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta. 

 Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$120. 

 Seguro incluído para menores de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$39. 

Durante a travessia rápidas de lagos, todos os serviços confirmados são regulares.     

Pacotes com pernoite em Peulla sob consulta  Pacote com o Hotel Llao Llao não inclui city tour 

Valor do single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 



16/03/2018 

 

01º Dia -  Rio / Santiago 

Comparecimento ao aeroporto e embarque com destino ao 

Chile. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  

02º Dia - Santiago 

Pela manhã sairemos para visitar a cidade, em serviço regular, 

onde 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. Mais tarde, 

poderemos descobrir os diferentes bairros da capital: Bairro 

Bellavista com sua vida boêmia e noturna, o moderno bairro 

comercial de Providencia e os bairros residenciais de Las 

Condes e Vitacura. Tarde livre. Sugerimos um passeio opcional 

a uma vinícola para degustação dos tradicionais vinhos 

chilenos. 

03º Dia - Santiago 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída do hotel para reali-

zar um passeio de dia completo, em serviço regular, às cidades 

de Viña del Mar e Valparaíso. Em Valparaiso (principal porto do 

país), poderemos conhecer os pitorescos morros e suas 

peculiaridades. Passeando por suas labirintosas ruas e subindo 

seus elevadores de outras épocas. Seguindo a costa até o norte 

da Bahia chegaremos a Viña del Mar, o balneário mais buscado 

desta área. Conhecida como “cidade Jardim”por seus parques e 

jardins bem cuidados. Percorreremos suas belas praias, seu 

famoso cassino e suas principais avenidas. À tarde, regresso a 

Santiago.  

04º Dia - Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas 

Em hora a ser determinada, traslado ao aeroporto para embar-

que com destino à cidade de Puerto Montt. Chegada, recepção 

e traslado ao hotel de Puerto Varas. Restante do dia livre.   

05º Dia - Puerto Varas / Osorno / Puerto Varas 

Saída pela manhã para meio dia de visita ao Vulcão Osorno. 

Margearemos o Lago Llanquihue pela rota internacional 225 

até a Vila Ensenada onde entraremos ao Parque Nacional Vi-

cente Pérez Rosales. Começaremos a ascensão por um cami-

nho serpejante para chegar ao centro invernal Vulcão Osorno a 

1.200 metros de altura sobre o nível do mar. Ficaremos neste 

espetacular ambiente onde terão a opção de pegar o teleférico 

que nos aproximará as geleiras e/ou desfrutar de um chocolate 

quente. (Tickets teleférico e consumo não incluídos). Retorno 

ao hotel. 

06º Dia - Puerto Varas / Peulla / Bariloche 

Saída cedo para  Bariloche. Embarcaremos para navegar pelo 

belo Lago de Todos os Santos até Peulla. Chegada a Peulla a 

tempo para almoçar (não incluído). Depois de passar pela al-

fandega e policia Chilena sairemos em ônibus para atravessar a 

Cordilheira pelo Paso Vicente Perez Rosales até Puerto Frias, 

onde passaremos pela policia e alfândega Argentina. Navega-

remos pelo Lago Frias até Puerto Alegre e continuação em ôni-

bus até Puerto Blest. Embarque em catamarã com destino a 

Puerto Pañuelo e continuação em ônibus até Bariloche, chega-

da e traslado ao hotel. 

07º Dia - Bariloche 

Saída para visita a cidade, em tour regular. Visitaremos os prin-

cipais pontos turísticos de Bariloche: as belezas do Lago Nahu-

el Huapi, Playa Bonita e Isla Huemul. Visita ao Cerro Campaná-

rio, onde, subindo pelo teleférico (ticket não incluído) até o 

cume (1050 metros), vislumbra-se uma das mais belas paisa-

gens de Bariloche: os lagos Nahuel Huapi e Perito Moreno, a 

Lagoa do Trebol, as penínsulas Llao-Llao e San Pedro, a Isla 

Victoria, os Cerros Otto, Lopes e Goye, a catedral e a cidade de 

Bariloche. Na península de Llao-Llao, encontra-se a capela de 

São Eduardo, jóia arquitetônica regional e o famoso Puerto 

Pañuelo, de onde partem os barcos para a Isla Victoria. Retorno 

ao hotel. Tarde livre. 

08º Dia -  Bariloche 

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos uma visita 

opcional aos Bosques de Arrayanes e Ilha Victoria ou, na tem-

porada, um passeio de dia inteiro a bela Villa la Angostura. 

09º Dia -  Bariloche / Buenos Aires 

Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino à cidade de Buenos Aires. Chegada, recep-
ção, traslado ao hotel.  
10º Dia -  Buenos Aires 

Pela manhã saída para visitar a cidade percorrendo os princi-

pais pontos: Centro Cívico – prédio do Congresso Nacional, 

Plaza de Mayo com a casa do Governo (Casa Rosada), Catedral 

Metropolitana e Cabildo de Buenos Aires – Teatro Colon e os 

tradicionais bairros de San Telmo, La Boca, Palermo e La Reco-

leta. Retorno para o hotel. Tarde livre. 

11º Dia -  Buenos Aires 

Dia livre para atividades independentes.  
12º Dia - Buenos Aires / Brasil 
Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino ao Brasil. Fim dos nossos serviços.  


