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HOTEIS  Pacote Nt Extra P. Natales  

SANTIAGO / PUERTO NATALES Categoria  DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE  2023 

DIEGO DE VELAZQUEZ / WESKAR LODGE Tur/Tur Sup  2220 2128 3096 112 97 217 02 Jan a Feb 

PULLMAN EL BOSQUE / ALTIPLANICO SUR Primeira         

INTERCONTINENTAL / NOI INDIGO Prim Sup        

 NH COLLECTION PLAZA / REMOTA Luxo 2774 n/d 3962 235 n/d 406 Jan+Feb 

Noites extras e opcionais de Santiago, consulte folheto de Santiago 

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

Descritivo do programa, clique aqui 

07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Punta Arenas/Rio com Latam na classe V 

03 noites em Santiago e 04 noites em Puerto Natales com café da manhã, no hotel selecionado 

Traslados de chegada e partida privativos em Santiago 

Passeios regulares em Santiago: City tour e Tour de dia inteiro a Vina del Mar e Valparaiso  

Traslados privado aeroporto/terminal rodoviário/aeroporto, em Punta Arenas 

Ônibus regular Punta Arenas/Puerto Natales/Punta Arenas 

Traslados privado terminal rodoviário/hotel/terminal rodoviário, em Puerto Natales 

Passeios regulares em Puerto Natales: Tour de dia inteiro a Torres del Paine e Tour de dia inteiro  

Glaciares Balmaceda e Serrano  

Seguro viagem Coris Vip 100 

 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. 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar  

o valor ao seu cliente,nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma  

na data de viagem solicitada. 
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01º Dia - Santiago 

Chegada e traslado ao hotel.   

02ª Dia - Santiago 

Pela manhã, meio dia de visita à cidade, onde poderemos admirar o 

Palácio Presidencial La Moneda, a Catedral Metropolitana e o 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 bairro comercial de Providencia e os 

bairros residenciais de Las Condes e Vitacura. Regresso ao hotel. 

03ª Dia - Santiago/Vina del Mar/Valparaiso 

Pela manhã, saída do hotel para realizar uma visita 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.  

04ª Dia - Santiago/Punta Arenas/Puerto Natales 

Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Punta Arenas. 

Chegada e traslado ao terminal rodoviário. Embarque em ônibus 

regular com destino a Puerto Natales. Chegada e traslado ao hotel 

escolhido. 

05ª Dia - Puerto Natales—Torres del Paine 

Sairemos pela manhã para uma excursão de dia inteiro regular para 

Torres del Paine, para desfrutar de um maravilhoso espetáculo que 

entregam seus lagos, e as Torres del Paine e a flora e fauna abun-

dantes. O passeio começa com uma visita à Caverna Milodon in-

teressante, localizada no sopé do interior Benitez colina que é uma 

réplica do Milodon, um mamífero extinto que habitaram a área por 

mais de seis milhões de anos atrás. Você começa a Torres del Paine 

Parque Nacional, Reserva Mundial da Biosfera pelo fim do mundo, 

com uma área de mais de 242.000 hectares, e que nos mostra uma 

paisagem que mistura lagos incríveis, cachoeiras, geleiras, montan-

has e picos de montanha e onde se pode admirar diferentes espé-

cies nativas da flora e da fauna. O Lago Nordenskjold que oferece o 

Salto Grande, após passar o Lago Pehoe calmo e tranquilo, segui-

remos pelo Rio Paine e o pequeno salto ao chegar ao Lago Grey e 

ter uma vista panorâmica do Glaciar Grey, através de um belo ca-

minho cheio de vegetação. Tempo para almoço (almoço incluído). 

Começamos o nosso retorno, passando pela Laguna Amarga, de 

onde se pode obter a melhor vista das belas Torres del Paine. Vol-

tamos para Puerto Natales ao seu hotel. Retorno ao hotel 

06ª Dia - Puerto Natales  

Este dia é dedicado a uma excursão de dia de navegação para as 

geleiras de Balmaceda e Serrano, localizado dentro do Parque Na-

cional Bernardo O'Higgins e localizado a 31 quilômetros ao norte 

de Puerto Natales, e parte dos Andes. Visita para admirar uma pai-

sagem majestosa um pouco tocado por mãos humanas, com aces-

so apenas por barcos através do Ultima Esperanza. Ao navegar 

você pode apreciar uma flora interessantes, incluindo coihues, ca-

nela, faia, Calafates Nires Chilcos e fauna que oferecem leões-

marinhos, biguás, patos selvagens e condores. Logo começamos a 

Monte Balmaceda, que tem uma altura de 2.035 metros e que abri-

ga o Glaciar Balmaceda, que libera grandes blocos de gelo no fior-

de e Glaciar Serrano, localizado na parte norte da montanha, que 

pode ser acessada por terra. Almoço incluído.  Retorno ao hotel. 

07ª Dia - Puerto Natales 

Dia livre.  

08ª Dia - Puerto Natales/Punta Arenas 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos 

serviços. 


