08/05/2020

SANTIAGO & MENDOZA
06 noites incluindo:
 Aéreo Rio / Santiago / Mendoza / Rio com Latam na classe S
03 noites em Santiago e 03 noites em Mendoza, no hotel escolhido com café da manhã
Traslados de chegada e partida privativos nas duas cidades Seguro viagem April Vip 60
City tour regular nas duas cidades
Passeio regular de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaíso
Tour regular de dia inteiro as vinícolas do Valle Central com degustação e almoço.
HOTEIS SANTIAGO / MENDOZA
TORREMAYOR LYON/AMERIAN EXECUTIVE

CATEGORIA
3 Sup/4 Std

PULLMAN EL BOSQUE/NH CORDILHEIRA

NH COLLECTION PLAZA/DIPLOMATIC

5/4 Sup

NH COLLECTION PLAZA/SHERATON

Luxo

W/PARK HYATT

Luxo

DBL

TPL

SGL

1393

1396

1806

VALIDADE
Sep+Dec a Feb'21

1449

1451

1917

Oct+Nov

1403
1437
1390
1575
1554
1839
1861

1437
1444
1429
n/d
n/d
n/d
n/d

1807
1876
1782
2173
2132
2655
2702

Sep
Oct+Nov
Dec a Feb'21
Sep a Dec
Sep a Feb'21
Sep+Dec a Feb'21
Oct+Nov

Importante: pacote calculado voando Latam na classe S 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.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta.
Taxa IRRF, sob consulta
Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$105
Seguro incluído para menores de 74 anos. Acréscimo para maiores: U$28
Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
01º Dia - Rio / Santiago—Chegada e traslado ao hotel.
02º Dia - Santiago—Pela manhã, saída para visitar os principais
pontos da cidade, 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. 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. Tarde livre.
03º Dia - Santiago—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. É conhecida como “cidade Jardim” por seus
parques e jardins bem cuidados. Percorreremos suas belas praias,

seu famoso cassino e suas principais avenidas.
04º Dia - Santiago / Mendoza—Traslado ao aeroporto para embarcar com destino à Mendoza. Chegada e traslado ao hotel.
05º Dia - Mendoza—Saída para tour que nos permitirá conhecer a
cidade, uma das mais belas do país. Começamos com a antiga cidade que foi fundada, passando pelo centro comercial, centro da cidade, Centro Cívico, Parque General San Martin, Cerro de
la Gloria, Estádio da Copa do Mundo e Frank Romero Day Greek
Theatre, palco do principal evento do Festival Nacional de Colheita.
06º Dia - Mendoza—Pela manhã, reunião com o nosso guia especialista em vinhos que nos acompanhará durante o Tour a Vinícolas
do Valle Central. Partida rumo ao oásis agrícola central para primeiro visitar duas vinícolas correspondentes ao circuito selecionado,
percorrendo suas instalações e desfrutando da degustação de seus
vinhos. Na terceira vinícola, além do passeio e da degustação haverá almoço tradicional. Retorno ao hotel no final da tarde.
07º Dia - Mendoza / Rio—Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino à cidade do Rio de Janeiro.

