Saída: 12 de Abril de 2018
Duração: 11 noites
Chile (Santiago, Puerto Varas, Peulla)
Argentina (Bariloche, Buenos Aires)
01º DIA (12/04) | SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO
Apresentação no aeroporto para embarque para
Santiago. Chegada, traslado e hospedagem.
02º DIA (13/04) | SANTIAGO
Após o café da manhã, sairemos para realizar um
interessante city tour panorâmico pela cidade,
visitando o Clube Hípico, um dos mais belos
hipódromo da América do Sul, setores residenciais
históricos e novos, Parque O’Higgins, Parque
Metropolitano, Centro Cívico e as principais
atrações que oferece a cidade. Tarde livre para
atividades pessoais. Hospedagem.
03º DIA (14/04) | SANTIAGO
Café da manhã. Dia livre para passeios ou compras.
Hospedagem.
04º DIA (15/04) | SANTIAGO - PUERTO MONTT PUERTO VARAS
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto
para embarque com destino a Puerto Montt.
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao
hotel. À noite, sugerimos visitar o Cassino Municipal
de Puerto Varas. Hospedagem.

05º DIA (16/04) | PUERTO VARAS/ PEULLA
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
inicio do cruzeiro de Puerto Varas até Bariloche.
Saída com destino a Petrohue, antes passaremos
para visitar aos Saltos de Água (quedas d’aguas de
coloração azul turquesa) logo após embarque em
Catamarã para navegar pelo Lago de Todos Los
Santos (o Esmeralda) e chegar até Peulla. Peulla é
um povoado localizado na rota que conduz ao
território argentino de San Carlos de Bariloche pelo
Cruze de Lagos. Destaque para três montanhas
nevadas: o vulcão Osorno, o vulcão Pontiagudo e o
vulcão Tronador. O lago tem origem glacial e está
localizado no parque nacional Vicente Perez
Rosales. Possui uma exuberante vegetação e
espécies marinhas como: salmões e trutas, local
ideal para a prática da pesca recreativa. Peulla tem
uma maravilhosa vegetação e vistosos atrativos
naturais como a Cascada Gemelas (Cachoeira
Gêmea) e a Cascada de los Novios (Cachoeiras dos
Namorados). Chegada a Peulla. Jantar e
hospedagem.
06º DIA (17/04) | PEULLA / BARILOCHE
Café da manhã no hotel. Saída para Bariloche,
atravessando a Cordilheira dos Andes pelo Paso
Vicente Perez Rosales até Porto Frias e Porto Blest.
Tempo para almoço em Porto Blest (não incluído).
Pela tarde, saída em catamarã pelo Lago Nahuel
Huapi até Porto Pañuelo e continuação em ônibus
até Bariloche. Chegada à cidade que é a porta de
entrada para a majestosa e imponente região dos
lagos argentino. A maior parte da cidade beira as
margens do Lago Nahuel Huapi oferecendo um
panorama único. Recepção no Hotel. Hospedagem.

07º DIA (18/04) | BARILOCHE
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
saída para realizar o tour pelo “Circuito Chico e
Cerro Catedral”. Um percurso de 65 km pelas
margens do Lago Nahuel Huapi e outros pontos
turísticos, como a Laguna El Trebol, Lago Moreno,
Ponto Panorâmico, a Península de Llao Llao - onde
está localizado o Hotel Llao Llao, a Capela de San
Eduardo e o Puerto Pañuelo. Após este trajeto,
seguiremos para o “Cerro Catedral”, uma das
principais estações de esqui de toda América do Sul,
onde sugerimos subir ao cerro através do teleférico
(incluído) e admirar uma das mais belas paisagens
argentinas.
08º DIA (19/04) | BARILOCHE
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
pessoais.
09º DIA (20/04) | BARILOCHE – BUENOS AIRES
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
traslado ao aeroporto de Bariloche e embarque
com destino a Buenos Aires. Traslado ao hotel e
restante do tempo livre para descobrir esta doce e
encantadora cidade com sua fabulosa música e
gastronomia.
10º DIA (21/04) | BUENOS AIRES
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado
sairemos para o City Tour em Buenos Aires. O tour
se inicia pela Avenida 9 de Julio, passando por dois
dos símbolos da cidade: o Teatro Colón e o
Obelisco. Em seguida, passaremos pelo Congresso
Nacional e pela Avenida de Mayo, chegando a Plaza
de Mayo, onde estão localizados alguns dos
principais edifícios públicos da capital: a Casa
Rosada, o Cabildo e a Catedral. Continuaremos ao
sul, passando pelo bairro de San Telmo, onde
começou a história do tango, e pelo colorido bairro
da Boca, com sua típica Rua Caminito. Em seguida,
passaremos por Puerto Madero, Retiro e Palermo
para finalizarmos o tour nos elegantes cafés do
bairro da Recoleta, onde está um dos cemitérios
mais famosos do mundo. Regresso ao hotel.

11º DIA (22/04) | BUENOS AIRES
Dia livre para passeios ou compras e descobrir a
excelente culinária portenha.
12º DIA (23/04) | BUENOS AIRES
Após o café da manhã, em horário apropriado,
traslado do hotel ao aeroporto para embarque de
retorno ao Brasil.

O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica;
 11 noites de hospedagem, com café da manhã,
em categoria turística superior;
 City tours em Santiago, Bariloche e Buenos
Aires;
 Todos os traslados;
 Guia profissional brasileiro durante a viagem
(mínimo de 15 passageiros);
 Seguro de viagem com cobertura de US$
19.000;
 Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
 Kit de viagem.
VALORES DO PACOTE:
Em acomodação dupla
Em acomodação individual (single)
Taxas
De embarque
Imposto de renda retido na fonte
Importante

US$ 2.655,00
US$ 3.428,00
US$ 150
3,9 %

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio do dia do fechamento do
pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para o
período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo deverão
ser pagas localmente pelos passageiros nos hotéis.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 01 mês anterior ao
embarque).
Entrada de US$ 535,00 +taxas,
e saldo em 10 parcelas de US$ 212,00
(com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir da data do embarque ou RG com até 8
anos de emissão;
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.
 Cópia do documento de viagem.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Santiago - Hotel Neruda
Puerto Varas – Hotel Bellavista
Peulla – Hotel Peulla
Bariloche – Hotel Casique Inacayal
Buenos Aires – Hotel NH Florida

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

