
26/05/2020 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe S 

 03 noites com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em serviço regular 

Seguro viagem April Vip 100 

 Café da Manhã  Pensão Completa 

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 

Casa Real Room        

Casa Real Suite        

HOTEL CASA REAL 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

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. 

Preços por pessoa em dólares 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 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

Pensão completa = Café da manhã, almoço, jantar, bebidas, vinhos espumantes e vinhos. 

Programa com Hotel Clos Apalta Residence, clique aqui 



26/05/2020 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe S 

 03 noites com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem April Vip 100 

CLOS APALTA RESIDENCE—Relais Chateaux 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

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. 

Preços por pessoa em dólares 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 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

Programa com Hotel La Casona Matetic, clique aqui 

 Café da manhã Pensão Completa  Meia Pensão 

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 

Suite 2690 n/d 4545 3492 n/d 5956 3840 n/d 6497 Jan a Dec’21 

Meia pensão = Café da manhã e jantar de 5 tempos, tour privado e degustação incluindo a vinoteca privada da familia, tour regu-

lar Valle Colchagua  (1 vinícola), vinho de cortesia no quarto. 

Pensão completa = Café da manhã e jantar de 4 tempos, tour privado e degustação incluindo a vinoteca privada da familia, tour 

regular Valle Colchagua  (1 vinícola), visita ao Museu de Colchagua, vinho de cortesia no quarto. 



26/05/2020 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe S 

 03 noites com meia pensão: café da manhã e jantar 

Tour de desgustação de 4 vinhos linha Ultra Premium EQ 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem April Vip 100 

LA CASONA MATETIC 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

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. 

Preços por pessoa em dólares 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 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

Programa com Hotel Vik Chile, clique aqui 

 Meia Pensão Pensão Completa  

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 

Room 1821 1699 2632 1925 1669 2789 Jan a Apr’21 

Pensão completa = Café da manhã, almoço, jantar, tour Valle del Rosario, tour de degustação 4 vinhos linha 

Ultra Premium EQ, degustação às cegas com sommerlier. 



26/05/2020 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe S 

 03noites com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem April Vip 100 

VIK CHILE 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

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. 

Preços por pessoa em dólares 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 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

 Café da Manhã  Pensão Completa 

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 

Suite 2737 2375 4678 3329 2389 4515 03 Jan a Mar’21 

 2165 1926 3513 2819 2090 4024 Apr e Oct’21 

 1999 1817 3186 2492 1981 3677 May a Sep’21 

Master Suite 3149 2637 5484 3819 2553 5680 03 Jan a Mar’21 

 2409 2090 4024 3247 2226 4678 Apr e Oct’21 

 2205 1953 3595 2819 2090 4515 May a Sep’21 

Puro Vik 3656 1503 6517 4167 2662 6517 03 Jan a Mar’21 

 2737 2308 4678 3656 2362 5353 Apr e Oct’21 

 2459 2122 4122 3165 2199 4842 May a Sep’21 

Pensão completa = Café da manhã, almoço, jantar de 3 tempos com 2 taças de vinho. 


