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SANTIAGO E VINICOLAS 

Hospedagem em Santiago – 05 noites 

 Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe X 

05 noites em Santiago no hotel escolhido com café 

Traslados de chegada e partida privativos City tour regular 

Passeio regular a vinícola Concha y Toro com degustação Passeio regular a vinícola Undurraga com degustação 

Passeio privativo de dia inteiro ao Valle del Colchagua visitando 02 vinícolas com degustação nas duas e almoço na segunda 

Seguro Travel Ace Especial 

   Pacote Noite Extra SCL  

HOTEL SELECIONADO CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

EUROTEL EL BOSQUE Turística Sup Standard 1632 1553 2203 97 81 189 Mar a Feb 
   1510 1473 1960 73 66 141 Mar a Feb 

ATTON EL BOSQUE Primeira Standard 1668 1656 2240 104 102 197 Mar/Apr/Oct/Nov/Dec 
   1632 1579 2161 97 87 181 May a Sep + Jan a Feb 

NH COLLECTION Primeira Sup Standard 1786 n/d 2513 128 n/d 251 Mar a Feb 
INTERCONTINENTAL Luxo Deluxe 1884 1773 2708 105 97 205 Mar a Feb 

W Luxo Wonderful 2118 n/d 3138 193 n/d 374 Mar a Apr + Oct a 10 Dec 

   2060 n/d 3018 182 n/d 350 May a Sep 
THE SINGULAR Luxo Patio 1950 n/d 2750 160 n/d 297 Mar a 28 Apr + 27 Sep a Feb 

   1744 n/d 2337 119 n/d 216 29 Apr a 27 Sep 

 Importante: este pacote é calculado voando Latam na classe X 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$80 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70. Acréscimo para maiores: U$15 

 n/d = não disponível     Visitas a outras vinícolas sob consulta  

Descritivo  

01ª Dia -  Rio / Santiago 

Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.  

02ª Dia - Santiago 

Pela manhã, saída para visitar os principais pontos 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  

Pela manhã saída para visitar a vinícola Undurraga (degustação incluída). A 

tarde saída para visitar a vinícola Concha y Toro (degustação incluída). 

04º Dia - Santiago  

Pela manhã, saída do hotel para realizar um passeio de dia inteiro ao Valle 

del Colchagua onde visitaremos as vinícolas Montes, e Viu Manent. Incluída 

degustação mas duas vinícolas e almoço na segunda. À tarde, regresso a 

Santiago.  

05º Dia - Santiago—Dia livre 

06º Dia - Santiago / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino à 
cidade do Rio de Janeiro.  



29/03/2018 

 

Hospedagem em Santiago e no Valle del Colchagua – 05 noites 

 Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe X 

03 noites em Santiago no hotel escolhido com café 02 noites no Valle del Colchagua no hotel escolhido com café 

Traslados de chegada e partida privativos City tour regular 

Passeio regular a vinícola Concha y Toro com degustação Passeio regular a vinícola Undurraga com degustação 

Passeio privativo de dia inteiro ao Valle del Colchagua visitando 02 vinícolas com degustação nas duas e almoço na segunda, deixando 

ao final no hotel de Colchagua 

Traslado privativo Valle del Colchagua/Aeroporto de Santiago 

  Pacote Nt Extra Colchagua  

HOTEIS SANTIAGO/COLCHAGUA CATEGORIA DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

EUROTEL BOSQUE/TERRA VIÑA Turística Sup 1821 1725 2339 107 82 177 Mar a Feb 
  1749 1677 2193 107 82 177 Mar a Feb 

ATTON EL BOSQUE/NOI BLEND Prim/Boutique 1880 n/d 2466 127 n/d 232 Mar/Apr/Oct/Nov/Dec 
  1800 n/d 2348 96 n/d 195 May a Sep + Jan a Feb 

NH COLLECTION/S. CRUZ PLAZA Primeira Sup 2019 n/d 2795 162 n/d 320 Mar a Feb 
INTERCONTINENTAL/S. CRUZ 

PLAZA 
Luxo/Boutique 2077 n/d 2912 162 n/d 320 Mar a Feb 

THE SINGULAR/CASA SILVA Luxo/Boutique       Mar a Apr + Oct a 10 Dec 

        May a Sep 
 n/d = não disponível     Pacote calculado com Noi Blend de Domingo a Quinta. Acréscimo noites de sexta e sábado, sob consulta  

Acmoodação no Lapostolle ou Viña VIK no Colchagua, sob consulta 

 Importante: este pacote é calculado voando Latam na classe X 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$80 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70. Acréscimo para maiores: U$15 

Descritivo  

01ª Dia -  Rio / Santiago 

Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.  

02ª Dia - Santiago 

Pela manhã, saída para visitar os principais pontos 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  

Pela manhã saída para visitar a vinícola Undurraga (degustação incluída). A 

tarde saída para visitar a vinícola Concha y Toro (degustação incluída). 

04º Dia - Santiago / Valle del Colchagua 

Pela manhã, saída do hotel para realizar um passeio de dia inteiro ao Valle 

del Colchagua onde visitaremos as vinícolas Montes, La Postolle e Viu Ma-

nent. Incluída degustação em todas as vinícolas. 

À tarde, traslado ao hotel no Valle. Hospedagem.  

05º Dia - Valle del Colchagua—Dia livre 

06º Dia - Santiago / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino à 
cidade do Rio de Janeiro.  


