19/08/2019

05 noites incluindo:
 Aéreo Rio / Santiago / Rio com Latam na classe l/X
05 noites no hotel escolhido com café da manhã.
Traslados de chegada e partida privado.
City tour regular. Seguro viagem April Max 100.
Tour de dia inteiro ao centro de ski Valle Nevado panorâmico regular
Tour de dia inteiro ao centro de ski Farellones e Colorado regular
Pacote

Noite Extra

HOTÉIS SELECIONADOS

Categoria

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

SGL

VALIDADE

DIEGO DE VELAZQUEZ

Tur Sup

1310

1258

1836

74

64

143

Aug a 15 Sep

EUROTEL EL BOSQUE

Primeira

1307

1271

1830

74

67

142

Aug a 15 Sep

PULLMAN EL BOSQUE

Primeira

1430

1428

2032

98

97

182

Aug a 15 Sep

DOUBLETREE by HILTON

Prim Sup

1488

n/d

2112

109

n/d

197

Aug

1390

n/d

1903

90

n/d

157

01 a 15 Sep

1525

n/d

2265

116

n/d

227

Aug a 15 Sep

NH COLLECTION PLAZA

Luxo

 Importante: pacote calculado voando Latam na classe l/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
para a data da viagem.
Opcionais recomendados:, mínimo 2 pessoas (pagos juntos à entrada):
Tour de dia inteiro ao Centro de ski Portillo U$102 / IRRF U$5
Tour de dia inteiro ao Centro de ski Colorado U$89 / IRRF U$5
Tour de dia inteiro ao Centro de ski Farellones U$159 / IRRF U$8
Tour de meio dia Vinícola Concha y Toro U$64 / IRRF U$3
 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. Amex so consulta..
 Taxa IRRF, sob consulta
Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$80
 Seguro incluído para passageiros com menos de 75. Acréscimo para maiores: U$18
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos
Descritivo do programa, clique aqui

19/08/2019

01º Dia - Rio / Santiago
Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.
02º 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 / Valle Nevado
Saída do seu hotel para começar nosso tour até os imponentes montes nevados da Cordilheira dos Andes em frente a

Santiago. A subida é entre curvas sinuosas, de onde se tem
uma extraordinária vista de Santiago. Chegada a Villa de
Farellones, em seguida continuamos até Colorado (parada só
para conhecer). Depois seguimos até o Centro de ski mais
moderno da América do Sul, Valle Nevado. Com três hotéis e
ótimas pistas. Tempo livre para desfrutar da paisagem e do
lugar. O almoço poderá ser desfrutado em algum dos Restaurantes dos hotéis (não incluído). Retorno a Santiago.
04º Dia - Santiago
Dia livre. Sugerimos conhecer o centro de ski Portillo ou
retornar ao centro de ski Colorado ou Farellones, sendo esse
último ideal para crianças.
05º Dia - Santiago
Dia livre. Sugerimos conhecer a Vinícola Concha y Toro.
06º Dia - Santiago / Rio
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar
com destino à cidade do Rio de Janeiro.

