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05 noites incluindo: 

 Aéreo Rio / Santiago / Rio com Latam na classe V 

05 noites no hotel escolhido com café da manhã  

Traslados de chegada e partida,  privado   

City tour, regular 

Tour de dia inteiro ao centro de ski Valle Nevado, regular 

Tour regular de dia inteiro ao centro de ski Farellones com Parque de Neve, regular 

Seguro viagem Coris Vip 100 

     Pacote         Noite Extra   

HOTÉIS SELECIONADOS Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 2023 

EUROTEL EL BOSQUE    Primeira   1656 1604 1927 59 49 112 Jul+Aug 

PULLMAN EL BOSQUE  Primeira  1810 1823 2192 89 92 164 Jul+Aug 

AC MARRIOTT  Prim Sup 1770 1710 2156 82 70 157 Jul+Aug 

NH COLLECTION PLAZA Luxo 2081 2054 2620 142 137 247 Jul+Aug 

Opcionais recomendados regulares, pagos junto à entrada (mínimo 02 pessoas): 

Tour regular de meio dia Vinícola Concha y Toro U$76 

Tour regular de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso U$77 

Descritivo do programa e opcionais, clique aqui 

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas. Se viajar sozinho consulte acréscimo 

Importante: pacote calculado voando Latam 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 por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. 

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 
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01º Dia -  Santiago - Chegada, assistência e traslado ao hotel.  

02º Dia - Santiago - Pela manhã, saída para visitar os principais pon-

tos 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. 

03º Dia - Santiago / Valle Nevado - Saída do seu hotel para começar 

nosso tour até os imponentes montes nevados da Cordilheira dos 

Andes que está a frente de Santiago. A subida entre sinuosas curvas 

por um caminho pavimentado, que permite observar pequenos vila-

rejos de montanha e uma extraordinária vista do vale de Santiago. 

Chegada a Valle Nevado o centro de Ski mais moderno da América 

do Sul, com seus três bonitos e impressionantes hoteis, rodeado das 

melhores pistas de Ski da área. Os amantes da neve terão a oportu-

nidade de fazer uso de sua excelente infraestrutura. Tempo livre 

para desfrutar da linda paisagem ou  esquiar. 

04º Dia - Santiago / Farellones - Saída do seu hotel com destino aos 
imponentes montes nevados da Cordilheira dos Andes. Durante a 
viagem passaremos pelos bairos residenciais de Las Condes, Lo Bar-
nechea e El Arrayán, para iniciar a subida da Cordilheira por uma 
rota sinuosa que inclui  40 curvas muito fechadas. Chegada ao Cen-
tro de Ski de Farellones, que está localizado a 35 kilómetros de San-
tiago e a uma altitude de 3333 metros acima do nível do mar. Está 
formado por 2 villas, El Colorado e Farellones e tem um terreno para 
esquiar de 40 Km. 2, com 77 pistas e 22 teleféricos. Nos povoados 
tem pequenos hoteis, e Condominios com aluguel de apartamentos, 
restaurantes, escolas de ski, aluguel de equipapentos, Pubs, Discote-
ca e todo o necessário para o visitante. Chegada ao Centro de Ski  e 
tempo livre para desfrutar das instalações que o centro oferece, co-
mo aulas de ski ou praticar os esportes de neve como ski ou Snow-
board. As 16:00 hrs. os pasageiros devem apresentar-se no lugar 
marcado com o guía para retornar a Santiago pela mesma rota. 
0 5 º  D i a  -  S a n t i a g o  -  D i a  l i v r e . 
06º Dia - Santiago - Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços. 

 

Descritivo Opcionais 

Tour de meio dia Vinícola Concha y Toro  

Duração: 03 horas | Opera: Diário 

Nota: Inclui degustação + Copa Concha y Toro. 

Saída do seu hotel ao sul de Santiago para a cidade de Pirque, onde 
se encontra a adega da Concha y Toro. Esta adega foi fundada em 
1883, sendo hoje o maior produtor de vinho da América Latina e 
um dos 10 maiores produtores de vinho do mundo. Quando visitar 
a adega terá a oportunidade de provar alguns dos seus vinhos, pas-
sear pelos seus jardins e visitar a antiga faczenda Concha e Toro. 
Também experimentará e se aproximará de uma das suas lendas 
mais famosas, o Casillero del Diablo. 

 Tour dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso 

Duração: 08 horas | Opera: Diário 

Nota: Não inclui almoço e ticket de teleférico. 

Partida do seu hotel para iniciar a viagem à zona costeira para atra-
vessar os verdes e belos vales de Curacavi e Casablanca (faremos 
uma parada). Depois de 01 hora e 45 minutos de viagem, chegare-
mos a Valparaíso para realizar uma vista panorâmica desta cidade 
que é o porto mais importante do país, além de ser Patrimônio 
Mundial. Passaremos pelo edifício do Congreso Nacional, continu-
ando pelas avenidas Argentina, Pedro Montt, Francia e Alemania 
(onde está a casa de Pablo Neruda La Sebastiana – visita não incluí-
da) veremos as ruas estreitas que levam até o cerro que nos levará 
até a praça Sotomayor, que tem um dos bondinhos mais antigos do 
país que ainda está em funcionamento e de onde se tem uma das 
melhores vistas da baía de Valparaíso. Depois de visitar Valparaíso, 
teremos tempo para almoçar (não incluído) passaremos por um 
restaurante que tem vista para mar que oferece uma grande varie-
dade de pratos a base de frutos do mar, peixes  e cozinha Internaci-
onal. Nosso passeio continua para visitar Viña del Mar que é chama-
da de cidade Jardim, por seus belos jardins e parques, sendo o mais 
conhecido e atraente Parque Quinta Vergara. Continuaremos visi-
tando as principais atrações como as praias e avenidas. 

 


