07/06/2022

07 noites incluindo:
Aéreo Rio/Santiago/Puerto Montt/Rio com Latam na classe V
03 noites em Santiago + 04 noites em Puerto Varas com café da manhã, no hotel selecionado
Traslados de chegada e partida privativos em Santiago e Puerto Varas
Passeios regulares inclusos:
Santiago: City Tour + Tour de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso
Puerto Varas: Tour de meio dia Vulcão Osorno + Tour de dia inteiro Peulla, com Petrohue e Lago Esmeralda
Seguro viagem Coris Vip 60
HOTEIS SANTIAGO / PUERTO VARAS
Diego de Velazquez / Cabañas del Lago (std)

Categoria
Turística

Torremayor Lyon / Cabanas del Lago (sup)

Tur. Sup.

Pullman El Bosque / Dreams los Volcanes

Prim./Prim Sup

NH Collection / Dreams Los Volcanes

Luxo/Prim Sup

W / Cumbres Patagónicas

Luxo

DBL
1545
1567
1690
1668
1665
1787
1826
1709
1776
1699
1765
1930
2007

TPL
1528
1550
1645
1622
1572
1666
1703
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

SGL
2218
2260
2507
2463
2458
2704
2780
2852
2986
2526
2661
2880
3005

VALIDADE 2022/2023
Jun+Sep
Jul+Aug
Oct+Nov
Dec a Feb
Jun a Sep
Oct+Dec a Feb
Nov
Jun a 14 Sep
15 Sep a Feb
Jun a 14 Sep
15 Sep a Feb
Jun a Sep
Oct a Feb

Noites extras e opcionais de Santiago, consulte folheto de Santiago
Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,
nos peça 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: 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.

Programa com 09 noites, clique aqui

07/06/2022

09 noites incluindo:
Aéreo Rio/Santiago/Puerto Montt/Rio com Latam na classe V
04 noites em Santiago + 05 noites em Puerto Varas com café da manhã, no hotel selecionado
Traslados de chegada e partida privativos em Santiago e Puerto Varas
Passeios regulares inclusos:
Santiago: City Tour + Tour de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso
Puerto Varas: Tour de meio dia ao Vulcão Osorno + Tour de meio dia a Frutillar + Tour de dia inteiro a
Ancud e Chiloe + Tour de dia inteiro a Peulla, incluindo Petrohue e Lago Esmeralda
Seguro viagem Coris Vip 60

HOTEIS SANTIAGO / PUERTO VARAS
Diego de Velazquez / Cabañas del Lago (std)

Categoria
Turística

Torremayor Lyon / Cabanas del Lago (sup)

Tur. Sup.

Pullman El Bosque / Dreams los Volcanes

Prim./Prim Sup

NH Collection / Dreams Los Volcanes

Luxo/Prim Sup

W / Cumbres Patagónicas

Luxo

DBL
1974
2003
2157
2128
2130
2283
2334
2188
2272
2174
2258
2484
2580

TPL
1959
1990
2108
2077
2022
2140
2190
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

SGL
2761
2819
3144
3086
3089
3397
3498
3609
3778
3176
3344
3655
3812

VALIDADE 2022/2023
Apr a Jun+Sep
Jul+Aug
Oct+Nov
Dec a Feb
Apr a Sep
Oct+Dec a Feb
Nov
Apr a 14 Sep
15 Sep a Feb
Apr a 14 Sep
15 Sep a Feb
Apr a Sep
Oct a Feb

Noites extras e opcionais de Santiago, consulte folheto de Santiago
Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,
nos peça 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: 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.

Descritivo do programa de 07 noites, clique aqui

07/06/2022

Santiago e Lagos 07 noites

01º Dia - Santiago
Chegada e traslado ao hotel.
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” or 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 / Puerto Montt / Puerto Varas
Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Puerto Montt. Chegada e traslado ao hotel escolhido em Puerto Varas.
05ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã, margearemos o Lago Llanquihue pela rota internacional 225 até a Vila Ensenada onde entraremos ao Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Começaremos a ascensão por um caminho serpejante para chegar ao centro invernal
Vulcão Osorno a 1.200 metros de altura sobre o nível do mar. Ficaremos neste espetacular ambiente onde terão a opção de
pegar o teleférico que nos aproximará as geleiras e/ou desfrutar de um chocolate quente. (Tickets teleférico e consumo não
incluído). Retorno ao hotel.
06ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã para o Parque Nacional Vicente Perez Rosalez, onde se aprecia os Saltos do Rio Petrohué, prosseguindo
até a margem do Lago Todos os Santos (ou Lago Esmeralda). Embarque em motonave e navegação por este lago de águas
verdes rodeado de bosques nativos, cordilheiras, vulcões e cascatas. Chegada a Peulla, pequena vila andina localizada na
ribeira oriental do Lago Todos os Santos. À tarde, regresso a Puerto Varas.
07ª Dia - Puerto Varas
Dia livre para atividades para atividades pessoais.
08ª Dia - Puerto Varas
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

Descritivo do programa de 09 noites, clique aqui

07/06/2022

Santiago e Lagos 09 noites

01º Dia - Santiago
Chegada e traslado ao hotel.
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
Dia livre para atividades para atividades pessoais.
05ª Dia - Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas
Traslado ao aeroporto para embarque com destino à Puerto Montt. Chegada e traslado ao hotel escolhido em Puerto Varas.
06ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã, margearemos o Lago Llanquihue pela rota internacional 225 até a Vila Ensenada onde entraremos ao Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Começaremos a ascensão por um caminho serpejante para chegar ao centro invernal
Vulcão Osorno a 1.200 metros de altura sobre o nível do mar. Ficaremos neste espetacular ambiente onde terão a opção de
pegar o teleférico que nos aproximará as geleiras e/ou desfrutar de um chocolate quente. (Tickets teleférico e consumo não
incluído). Retorno ao hotel.
07ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã para o Parque Nacional Vicente Perez Rosalez, onde se aprecia os Saltos do Rio Petrohué, prosseguindo
até a margem do Lago Todos os Santos (ou Lago Esmeralda). Embarque em motonave e navegação por este lago de águas
verdes rodeado de bosques nativos, cordilheiras, vulcões e cascatas. Chegada a Peulla, pequena vila andina localizada na
ribeira oriental do Lago Todos os Santos. À tarde, regresso a Puerto Varas.
08ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã para visitar a cidade de Frutiilar, um lindo povoado com lembranças de Bavária, de onde vieram seus primeiros colonos. Passearemos ao redor de suas belas casas antigas de estilo alemão, os alegres jardins, as casas de chá e o
seu museu Colonial Alemão que mostra a história do assentamento alemão na região. Retorno ao hotel.
09ª Dia - Puerto Varas
Saída pela manhã para visitar a ilha de Chiloé e Golfo de Ancud, atravessando em balsa o Canal de Chacao por 30 minutos,
para continuar em viagem terrestre até a cidade de Ancud, fundada em 1765.
Retorno ao hotel.
10ª Dia - Puerto Varas
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

