06/02/2020

07 noites incluindo:
 Passagem aérea Rio/Santiago/Punta Arenas/Santiago/Rio voando Latam na classe X
03 noites em Santiago e 04 noites em Puerto Natales, no hotel escolhido com café da manhã
Traslados de chegada e partida privativos em Santiago
Passeios regulares em Santiago: City tour e Tour de dia inteiro a Vina del Mar e Valparaiso
Traslados privado aeroporto/terminal rodoviário/aeroporto, em Punta Arenas
Ônibus regular Punta Arenas/Puerto Natales/Punta Arenas
Traslados privado terminal rodoviário/hotel/terminal rodoviário, em Puerto Natales
Passeios regulares em Puerto Natales: Tour de dia inteiro a Torres del Paine e Tour de dia inteiro
Glaciares Balmaceda e Serrano
Seguro viagem April Vip 100
HOTEIS

Pacote

Nt Extra P. Natales

SANTIAGO / PUERTO NATALES

Categoria

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2020

Diego de Velazquez / Weskar Lodge

Tur/Tur Sup

2618

2422

3684

147

111

289

Feb

2631

2453

3710

147

111

289

Mar

2443

2268

3332

100

73

193

06 Apr a Sep

2653

2470

3753

152

115

299

Oct+Nov

2659

2439

3764

152

115

299

Dec a Feb'21

2605

2493

3416

127

104

195

Jan a Mar

2545

2454

3301

127

104

195

Apr a Sep+Dec

2592

2470

3394

127

104

195

Oct+Nov

2762

n/d

3815

148

n/d

276

Feb

2802

n/d

3896

152

n/d

284

Mar+Apr

3122

n/d

4432

235

n/d

405

Feb+Mar+Oct a Feb'21

2874

n/d

4072

179

n/d

317

Apr+May+Sep

Pullman El Bosque / Altiplanico Sur

Intercontinental / Noi Indigo
NH Collection Plaza / Remota

Primeira

Prim Sup
Luxo

Valores calculados com somente uma parada em Santiago
Noites extras e opcionais de Santiago, consulte folheto de Santiago
 Importante: pacote 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 para a data da viagem.
 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 sob consulta.
 Taxa IRRF, sob consulta.
 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de) U$85
 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$40
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos.
Descritivo, clique aqui

06/02/2020

01º Dia - Rio / Santiago
Embarque com destino a Santiago do Chile. Chegada e traslado ao hotel escolhido.
02ª Dia - Santiago
Pela manhã, meio dia de visita à cidade, 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. Mais tarde, poderemos descobrir
os diferentes bairros da capital: Bairro Bellavista com sua vida
boêmia e noturna, o bairro comercial de Providencia e os
bairros residenciais de Las Condes e Vitacura. Regresso ao
hotel.
03ª Dia - Santiago / Vina del Mar / Valparaiso
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. 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.
04ª Dia - Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales
Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Punta
Arenas. Chegada e traslado ao terminal rodoviário. Embarque
em ônibus regular com destino a Puerto Natales. Chegada e
traslado ao hotel escolhido.
05ª Dia - Puerto NataleS—Torres del Paine
Sairemos pela manhã para uma excursão de dia inteiro regular para Torres del Paine, para desfrutar de um maravilhoso espetáculo que entregam seus lagos, e as Torres del Paine e a flora e fauna abundantes. O passeio começa com uma
visita à Caverna Milodon interessante, localizada no sopé do
interior Benitez colina que é uma réplica do Milodon, um

mamífero extinto que habitaram a área por mais de seis
milhões de anos atrás. Você começa a Torres del Paine Parque Nacional, Reserva Mundial da Biosfera pelo fim do mundo, com uma área de mais de 242.000 hectares, e que nos
mostra uma paisagem que mistura lagos incríveis, cachoeiras, geleiras, montanhas e picos de montanha e onde se pode admirar diferentes espécies nativas da flora e da fauna. O
Lago Nordenskjold que oferece o Salto Grande, após passar
o Lago Pehoe calmo e tranquilo, seguiremos pelo Rio Paine
e o pequeno salto ao chegar ao Lago Grey e ter uma vista
panorâmica do Glaciar Grey, através de um belo caminho
cheio de vegetação. Tempo para almoço (almoço incluído).
Começamos o nosso retorno, passando pela Laguna Amarga, de onde se pode obter a melhor vista das belas Torres
del Paine. Voltamos para Puerto Natales ao seu hotel. Retorno ao hotel
06ª Dia - Puerto Natales
Este dia é dedicado a uma excursão de dia de navegação
para as geleiras de Balmaceda e Serrano, localizado dentro
do Parque Nacional Bernardo O'Higgins e localizado a 31
quilômetros ao norte de Puerto Natales, e parte dos Andes.
Visita para admirar uma paisagem majestosa um pouco tocado por mãos humanas, com acesso apenas por barcos
através do Ultima Esperanza. Ao navegar você pode apreciar
uma flora interessantes, incluindo coihues, canela, faia, Calafates Nires Chilcos e fauna que oferecem leões-marinhos,
biguás, patos selvagens e condores. Logo começamos a
Monte Balmaceda, que tem uma altura de 2.035 metros e
que abriga o Glaciar Balmaceda, que libera grandes blocos
de gelo no fiorde e Glaciar Serrano, localizado na parte norte da montanha, que pode ser acessada por terra. Almoço
incluído. Retorno ao hotel.
07ª Dia - Puerto Natales
Dia livre.
08ª Dia - Puerto Natales / Punta Arenas / Rio
Traslado ao aeroporto de Punta Arenas para embarque com
destino ao Rio de Janeiro.

