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05 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Santiago/La Serena/Rio com Latam na classe V 

01 noite em Santiago e 04 noites em Vicunã com café da manhã, no hotel selecionado   

Traslados de chegada e partida em Santiago, privado 

Traslados aeroporto La Serena/Vicuña/Aeroporto La Serena, regular 

Tours regulares em Vicuña: 

City Tour Vicuña e Tour Mixologia Capel + Terapia de cura com banho gong + Experiência Astronômica  
Noturna + Experiência do Pisco, Destilaría Doña Josefa + Tour especial Viña Cavas del Valle + Tour Astronômico  

observatório El Pangue 
02 almoços + 03 jantares em Vicuña e 01 almoço em La Serena 

Seguro viagem Coris Vip 60 

Descritivo do programa, clique aqui 

 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. 

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe V 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. 

HOTÉIS SANTIAGO/VICUÑA CATEGORIA DBL SGL VALIDADE 2022 

NH Ciudad Santiago/Terral Vicuña Prim/Prim 3114 4720 Mar a Nov 

Director Vitacura/Terral Vicuña Prim/Prim 3125 4704 Mar a Nov 

45 by Director/Terral Vicuña Prim/Prim 3125 4704 Mar a Nov 

Pullman El Bosque/Terral Vicuña Prim/Prim 3166 4753 Mar a Nov 

ASTROTURISMO 
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DIA 01 Santiago 
Chegada, recepção e traslado ao hotel selecionado. 
DIA 02: Santiago – La Serena - Vicuña 
Desayuno en el Hotel. 
Em horário indicado, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a La Serena. Chegada, recepção e traslado até o coração do 
Valle de Elqui. Deixaremos as malas no hotel, para fazermos uma 
caminhada pelo centro de Vicuña, aprenderemos a história e a cul-
tura da cidade e dos pintorescos povoados que a rodeiam. Visitare-
mos o museu da poetisa prêmio Nobel Gabriela Mistral, visitaremos 
uma tradicional fábrica de pisco, onde poderemos degustar de uma 
grande variedades realizando aqui um pequeno workshop de co-
quetéis, onde realizaremos um coquetell a base de pisco e lógico os 
degustaremos, para finalizar nossa primeira excursão no Valle de 
Elqui, degustaremos pratos típicos desta área (Almoço menu inclui 
Entrada, Prato Principal, Sobremesa, 01 agua mineral ou 01 suco). 
Tarde livre para atividades pessoais ou desfrutar do Hotel. 
DIA 03: Vicuña 
Manhã livre. Almoço menu no restaurante do Hotel. 
A tarde traslado até o povoado de Diaguitas onde realizaremos uma 
terapia de cura espiritual e relaxamento. Neste mEsmo lugar depois 
do jantar, desfrutaremos de uma experiência astronômica noturna, 
onde poderemos aprender a identificar constelações, planetas e 
estrelas através de um telescópio com coordenação de guías 
especializados. Ao finalizar, relaxaremos em um terraço, a céu 
aberto, para admirar nada mais que bilhões de estrelas frente a nos-
sos olhos, é aquí onde desfrutaremos de uma sessão de taças 
tibetanas para poder fazer a conexão com o magnífico universo do 
hemisfério sul. Depois retornamos ao hotel. 
* O horário do jantar r da observação pode inverter dependendo da 
estação do ano. 
DIA 04: Experiencia del Pisco & Vino por el Alto Elqui 
Traslado até o alto del Elqui, específicamente Pisco Elqui, berço do 
pisco no Chile, para viver uma experiência típica de destilados e 
vinhos locais. Aprenderemos os processos de elaboração artesanal e 
orgânico dessas misturas. A experiência començará 

na Pisquera Doña Josefa, conhecendo a etapa do campo, identifi-
cando uvas e aprendento o processo orgânico de cultivo. Lo-
go, prepararemos nossos próprios pisco, o que nos permitirá partici-
par nos processos de destilação, mistura de álcool, engarrafando e 
etiquetando.  
Posteriormente, degustaremos da gastronômia em um típico restau-
rante do setor onde será o almoço menu (Almoço menu inclui 
Entrada, Prato Principal, Sobremesa, 01 agua mineral ou 01 suco). 
A tarde, visitaremos uma pequena Viña local, onde realizaremos um 
fascinante tour de vinho, com desgustação de parte de suas melho-
res variedades. Retorno ao hotel. 
* A ordem das visitas a pisquera e Viña, dependerá da disponibilida-
de 
* Jantar menu no restaurante do Hotel (menu inclui Entrada, Prato 
Principal, Sobremesa, 01 agua mineral ou 01 suco). 
DIA 05: Observatorio El Pangue 
Dia livre. 
Jantar menu no restaurante do Hotel (menu inclui Entrada, Prato 
Principal, Sobremesa, 01 agua mineral ou 01 suco). 
A noite, visitaremos o Observatorio Turístico El Pangue, localizado 
na Ruta Antacari a 30 minutos de Vicuña. Alí astrônomos profissio-
nais nos ensinaram a identificar constelações, planetas e estrelas 
através de telescópios manuais e digitais. Depois, poderemos apre-
ciar, através de um telescópio de alta tecnologia o magestoso céu 
estrelado do Valle de Elqui. Retorno ao hotel. 
**Este tour está disponível só nas noites sem lua cheia 
DIA 06: Vicuña – Embalse Puclaro- La Serena- Santiago 
Já está terminando nossa estadia no Valle de Elqui, antes de partir 
rumo ao aeroporto desfrutaremos de um típico almoço menu em 
um restaurante local, onde degustaremos dos sabores mais tradicio-
nais da área. No caminho ao aeroporto passaremos pelo Embalse 
Puclaro em busca dos melhores postais desse icônico lugar. 
Chegada ao Aeroporto de La Serena, embarque e fim dos nossos 
serviços. 


