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07 noites incluindo, parte terrestre: 
 

03 noites em Santiago + 04 noites em Ilha de Páscoa no hotel escolhido com café da manhã  

Santiago:  Traslados privados de chegada e partida  City tour regular  

Ilha de Páscoa:  Traslados regulares de chegada e partida  02 excursões de meio dia regular 

01 de dia inteiro regular com almoço Seguro viagem April Max 100 

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

Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.  

Taxas locais a serem pagas diretamente na chegada no aeroporto de Ilha de Páscoa (em dinheiro): U$80 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores: U$24 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

HOTÉIS SANTIAGO / ILHA DE PÁSCOA Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 

DIEGO DE VELAZQUEZ / TIARE PACIFIC Turistica 947 861 1462 Aug+Sep 

  958 894 1483 Oct+Nov 

DIEGO DE VELAZQUEZ / OTAI (std) Turística 1061 n/d 1642 Aug+Sep 

  1071 n/d 1663 Oct+Nov 

TORREMAYOR LYON (std) / OTAI (sup) Tur Sup / Tur 1168 n/d 1808 Aug+Sep 

  1226 1131 1938 Oct+Nov 

PULLMAN EL BOSQUE / TAHA TAI  Primeira / Tur Sup  1312 1134 2128 Aug+Sep 

  1334 1150 2161 Oct a 15 Dec 

PULLMAN EL BOSQUE / IORANA  Primeira / Tur Sup  1219 1137 2026 Aug+Sep 

MARRIOTT / ALTIPLANICO  Primeira Sup  1449 1295 2424 Aug+Sep 

01º Dia - Rio / Santiago - Chegada a Santiago, traslado ao hotel 
escolhido. 
02º Dia - Santiago  - Pela manhã realizaremos visita panorâmica à 
cidade, percorrendo as principais atrações da cidade como o Club 
Hípico, - um dos Hipódromos mais bonitos da América do Sul, bai-
rros residenciais antigos e novos, parque O´Higgins, parque Metro-
politano e Morro San Cristobal,. 
03º Dia - Santiago / Ilha de Páscoa - Em horário a combinaR, trasla-
do ao aeroporto para embarque com destino a Ilha de Páscoa. 
Chegada e traslado ao hotel escolhido. 
04º Dia - Ilha de Páscoa - Saída para conhecer diferentes zonas 
arqueológicas da cultura 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 platafor-
ma da Ilha. Continuaremos pela península do Poike, para chegar a 
costa norte. Lá fica o Ahu Te Pito Kura, lugar que guarda a maior 
estatua de pedra e também é o centro energético da Ilha, com uma 
curiosa pedra 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 regressamos ao povoado de 
Hanga Roa pelo caminho que cruza o centro da ilha.  

05º Dia - Ilha de Páscoa - Saída para uma visita de meio-dia. O 
passeio começa com a subida das encostas do Rano Kau para che-
gar 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 continua com 
uma visita ao Vinapu, antiga muralha construída com enormes blo-
cos de pedra. Também visitaremos a caverna Ana Kai, onde se po-
de observar antigas pinturas.  
06º Dia - Ilha de Páscoa - 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. Seguimos o tour 
visitando a caverna de Ana Te Pahu, que são extensos túneis vul-
cânicos no subsolo da ilha que serviram como esconderijo ou mo-
radia. Em seus acessos crescem exuberantes jardins de espécies 
nativas.  
07º Dia - Ilha de Páscoa / Santiago - Em horário a combinar, trasla-
do ao aeroporto para embarque com destino a Santiago. Chegada 
e traslado ao hotel escolhido. 
08º Dia - Santiago / Rio - Traslado ao aeroporto para embarque 
com destino ao Rio de Janeiro. 


