
16/05/2019 

 

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 e almoço na segunda 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTEL SELECIONADO CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL VALIDADE 

EUROTEL EL BOSQUE Turística Sup Standard 1539 1414 2301 Mar/Apr/Oct/Nov 
   1417 1335 2058 May a Sep+ Jan e Feb'20 

ATTON EL BOSQUE Primeira Standard 1575 1517 2375 Mar/Apr/Oct a Dec 
   1539 1440 2301 May a Sep+Jan a Feb'20 

NH COLLECTION Primeira Sup Superior 1618 n/d 2459 Mar a Feb'20 
   1831 1662 2807 Mar a Feb'20 

INTERCONTINENTAL Luxo Deluxe 2084 n/d 3313 Mar/Oct/Nov 
W Luxo Wonderful 2026 n/d 3197 Apr a Sep/Dec 
   1907 n/d 2960 Jan e Feb'20 

THE SINGULAR Luxo Patio 2223 n/d 3557 Mar A 27Apr/04 Oct a Feb'20 
   1874 n/d 2849 28 Apr a 03 Oct 

 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$18 

 Visitas a outras vinícolas sob consulta 

 Noites extras, consultar folheto de Santiago. 

01ª Dia -  Rio / Santiago - Chegada à cidade de Santiago, assistência 

e traslado ao hotel.  

02ª 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  - Pela manhã saída para visitar a vinícola Undur-

raga (degustação incluída). A tarde saída para visitar a vinícola Con-

cha 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 nas duas viní-

colas e almoço na segunda. À tarde, regresso a Santiago.  

05º Dia - Santiago—Dia livre 

06º Dia - Santiago / Rio - Em horário oportuno, traslado ao aeropor-

to para embarcar com destino à cidade do Rio de Janeiro.  



16/05/2019 

 

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 e city tour regular em Santiago 

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 segun-

da, deixando ao final no hotel de Colchagua 

Traslado privativo Valle del Colchagua/Aeroporto de Santiago  Seguro viagem Travel Ace Especial 

  Pacote Nt Extra Colchagua  

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

EUROTEL BOSQUE/TERRA VIÑA Turística Sup 1715 1536 2594 99 76 164 Mar/Apr/Oct/Nov 

  1642 1488 2448 99 76 164 May a Sep + Dec 

ATTON EL BOSQUE/NOI BLEND Primeira 1722 n/d 2612 103 n/d 186 May a 14 Sep 

  1764 n/d 2695 123 n/d 226 15 a 30 Sep 

  1786 n/d 2742 123 n/d 226 Oct a Dec 

NH COLLECTION/SANTA CRUZ PLAZA Luxo/Primeira 1824 n/d 2871 129 n/d 253 Mar a Feb'20 

INTERCONTINENTAL/SANTA CRUZ PLAZA Luxo/Primeira 1952 n/d 3080 129 n/d 253 Mar a Feb’20 

 Pacote calculado com Noi Blend de domingo a quinta e no Santa Cruz Plaza de domingo a quarta. Acréscimo noites 

 de sexta e sábado e de quinta a sabado, sob consulta . 

 Acomodação no Lapostolle ou Viña VIK, 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$18 

01ª Dia -  Rio / Santiago - Chegada à cidade de Santiago, assistên-

cia 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 Undur-

raga (degustação incluída). A tarde saída para visitar a vinícola Con-

cha 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 e Viu Manent. Incluída degus-

tação em todas as vinícolas e almoço na Viu Manent. Após o 

almoço, traslado ao hotel no Valle. Hospedagem.  

05º Dia - Valle del Colchagua—Dia livre 

06º Dia -  Valle del Colchagua / Santiago / Rio - Em horário oportu-

no, traslado ao aeroporto de Santiago para embarcar com destino à 

cidade do Rio de Janeiro.  



16/05/2019 

 

Valle del Colchagua com hospedagem em Santiago – 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 e city tour regular em Santiago 

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

da, deixando ao final no hotel do Valle del Colchagua 

Passeio privativo de dia inteiro pelo Valle del Colchagua visitando 02 vinícolas com degustação nas duas e almoço na se-

gunda, deixando ao final no hotel de Santiago 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

 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$18 

01ª Dia -  Rio / Santiago - Chegada à cidade de Santiago, assistência 

e traslado ao hotel.  

02º 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 Clos Apalta e Viu Manent. Incluída 

visita e degustação nas duas vinícolas e almoço na Viu Manent. 

Após o almoço, traslado ao hotel no Valle. Hospedagem.  

03º Dia - Valle del Colchagua—Dia livre 

04º Dia - Valle del Colchagua / Santiago  - Saída um pouco antes da 

hora do almoço para visitar a vinícola Montes e Casa Silva. Incluída 

visita e degustação nas duas vinícolas e almoço na Montes. Após a 

última visita, saída para Santiago. Chegada em Santiago, traslado ao 

hotel. 

05ª 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., 

06º Dia - Santiago / Rio 

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

  Pacote Nt Extra Colchagua  

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

EUROTEL BOSQUE/TERRA VIÑA Turística Sup 1831 1644 2729 99 76 164 Mar/Apr/Oct/Nov 

  1758 1596 2583 99 76 164 May a Sep + Dec 

ATTON EL BOSQUE/NOI BLEND Primeira 1838 n/d 2748 103 n/d 186 May a 14 Sep 

  1880 n/d 2831 123 n/d 226 15 a 30 Sep 

  1902 n/d 2879 123 n/d 226 Oct a Dec 

NH COLLECTION/S. CRUZ PLAZA Luxo/Primeira 1940 n/d 3007 129 n/d 253 Mar a Feb'20 

INTERCONTINENTAL/S. CRUZ PLZ. Luxo/Primeira 2067 n/d 3215 129 n/d 253 Mar a Feb’20 

 Pacote calculado com Noi Blend de domingo a quinta e no Santa Cruz Plaza de domingo a quarta. Acréscimo noites de  

sexta e sábado e de quinta a sabado, sob consulta . 

 Acomodação no Lapostolle ou Viña VIK, sob consulta 


