02/05/2018

06 noites incluindo:
 Bilhete Rio/Santiago/Montevideo/Rio com LATAM na classe N
03 noites em Santiago + 03 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã
Traslados privados de chegada e partida nas duas cidades
City tour regular nas duas cidades
Tour regular de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso
Seguro Travel Ace Especial
Pacote
Hotéis Santiago/Montevideo
DIEGO DE VELAZQUEZ / AFTER

Categoria
Turistica Superior

ATTON EL BOSQUE / TRYP

Primeira

DOUBLETREE BY HILTON / ALOFT

Primeira Superior

NH COLLECTION / SHERATON
W / SOFITEL

Luxo
Luxo / Luxo Plus

DBL
1032
1080
1171
1192
1218
1172
1218
1264
1396
1609
1685
1626

TPL
n/d
n/d
1106
1152
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

SGL
1437
1531
1643
1690
1749
1679
1749
1842
2121
2566
2719
2603

Validade
May a Sep e Dec a Dec
Oct e Nov
May a Sep
Oct a Dec
May e Jun
Jul
Aug e Sep
Oct e Nov
May a 29 Dec
May a Sep
Oct a 10 Dec
11 Dec a Feb

Noite extra e opcionais em Santiago e Montevideo: verificar folheto específico de cada um
 Importante: Este pacote é calculado voando Latam na classe N 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 por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento e taxa de IRRF sob consulta
 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Latam U$85
Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21
01º Dia - Rio / Santiago
Chegada à cidade de Santiago, assistência e traslado ao hotel.
02º Dia - Santiago
Pela manhã, meio dia de visita à cidade, em serviço regular, 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. Visitaremos os
diferentes bairros da capital: Bairro 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 para
atividades independentes.
03º Dia - Santiago / Viña del Mar / Valparaiso
Pela manhã, saída do hotel para realizar uma visita de dia completo, em
serviço regular, 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. Hospedagem.
04º Dia - Santiago / Montevideo
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino
à cidade de Montevideo.
05º Dia - Montevideo

Pela manhã, saída para um passeio completo pelo balneário de Punta del Este incluindo Casapueblo: famosa casa escultura do artista
uruguaio Carlos Paez Vilaró; as praias mansa e brava; os diversos
bairros residenciais, com suas fabulosas mansões; a curiosa ponte
ondulante de Barra de Maldonado. Na Península com seu centrinho,
passearemos pela Av. Gorlero é a rua principal, conheceremos a
esquina dos quatro mares e o porto com seus iates e barcos onde,
se tivermos sorte, poderemos ver os pescadores alimentando lobos
marinhos e focas com resto de peixes. Tempo livre para almoço e
talvez tentar a sorte no cassino do Hotel Conrad. Em horário oportuno, retorno a Montevideo.
06º Dia – Montevideo
Dia livre para atividades independentes.
07º Dia - Montevideo/ Rio
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino
à cidade do Rio de Janeiro.

