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Pacote com 07 noites incluindo: 
 

 Passagem aérea Rio/Santiago/Ilha de Páscoa/Santiago/Rio com Latam na classe L 

03 noites em Santiago + 04 noites em Ilha de Páscoa no hotel escolhido 

Traslados regulares de chegada e partida em Santiago e Ilha de Páscoa  

City tour regular em Santiago     02 excursões de meio dia e 01 de dia inteiro na Ilha de Páscoa 

Seguro Travel Ace Especial 

	Importante: Os pacotes deste folheto são calculados voando Latam na classe L 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 sob consulta. Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$90 

Taxas locais a serem pagas diretamente no chegada no aeroporto de Ilha de Páscoa (em dinheiro): U$65 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$25 

HOTÉIS SANTIAGO / ILHA DE PÁSCOA Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 

DIEGO DE VELAZQUEZ / OTAI  Turística  
2628 n/d 3299 May a Sep 

    

TORREMAYOR / MANUTARA  Turística Superior  
2638 2536 3311 Mar a Apr 

2625 2527 3285 May a Sep 

ATTON EL BOSQUE / TAHA TAI  Primeira/Tur Sup  
2962 2833 3958 Mar a Apr 

2873 2849 3770 May a Sep 

ATTON EL BOSQUE / IORANA  Primeira/Tur Sup  
2824 2715 3858 Mar a Apr 

2744 2716 3708 May a Sep 

MARRIOTT / ALTIPLANICO  
3310 3115 4734 Mar a Apr 

2980 2833 4161 May a Sep 
Prim Sup  

01º Dia - Rio / Santiago 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Santiago. Chega-
da, recepção e traslado ao hotel escolhido. 
02º Dia - Santiago  
Café da manhã. Pela manhã realizaremos visita panorâmica à cidade, perco-
rrendo as principais atrações da cidade como o Club Hípico, - um dos Hipó-
dromos mais bonitos da América do Sul, bairros residenciais antigos e novos, 
parque O´Higgins, parque Metropolitano e Morro San Cristobal,. 
03º Dia - Santiago / Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Ilha de Páscoa. Chegada e traslado ao hotel esco-
lhido. 
04º Dia - Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Saída para conhecer diferentes zonas arqueológicas da cul-
tura Rapa Nui. Visitaremos o setor de Ahu Akahana que se caracteriza por ser 
a ultima residência do Rei Hotu Matua. Seguiremos em direção ao Vulcão 
Rano Raraku. Visita ao Ahu Tonariki, com 15 estátuas restauradas, sendo a 
maior plataforma da Ilha. Continuaremos pela península do Poike, para che-
gar a costa norte. Lá fica o Ahu Te Pito Kura, lugar que guarda a maior esta-
tua de pedra e também é o centro energético da Ilha, com uma curiosa pe-
dra esférica. Chegando até a praia de Anakena, antiga residência da realeza, 
com suas mornas águas turquesas, areia branca, palmeiras e o Ahu Nau Nau, 
constituem uma das paisagens mais atrativas da região. Pela tarde regressa-

mos ao povoado de Hanga Roa pelo caminho que cruza o centro da ilha.  
05º Dia - Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Saída para uma visita de meio-dia. O passeio começa com a 
subida das encostas do Rano Kau para chegar ao mirante sobre a cratera, 
que contém numerosas lacunas e uma vegetação nativa. Logo visitaremos a 
aldeia cerimonial de Orono, construída sobre um penhasco. O passeio conti-
nua com uma visita ao Vinapu, antiga muralha construída com enormes blo-
cos de pedra. Também visitaremos a caverna Ana Kai, onde se pode observar 
antigas pinturas.  
06º Dia - Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Saída para visitar Puna Pau, pequena colina de onde foram 
extraídas as pedras vermelhas com as quais coroou os moais. Neste local 
existe um observatório, com vista para a cidade de Hana Roa. O passeio 
contínua até o setor de Akivi Ahu, com sete Moais, que representam a lenda 
que dá origem a cultura Rapa Nui e a chegada de povos polinésios. Segui-
mos o tour visitando a caverna de Ana Te Pahu, que são extensos túneis 
vulcânicos no subsolo da ilha que serviram como esconderijo ou moradia. 
Em seus acessos crescem exuberantes jardins de espécies nativas.  
07º Dia - Ilha de Páscoa / Santiago 
Café da manhã. Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Santiago. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 
08º Dia - Santiago / Rio 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque ao retorno ao Brasil. 

SANTIAGO e ILHA DE PÁSCOA  


