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UMA VIAGEM CENOGRÁFICA
Parque San Martin, Cerro de la Gloria Monumento a los Andes, Teatro grego de la Vandi-
mia, são inúmeros lugares para definir a beleza do Chile. Além desses locais, a paisagem 
do Chile é deslumbrante, se tornando um dos destinos mais bonitos da América do Sul. 
Nosso tour passa por Mendoza, Santiago, Viña Del Mar, Valparaiso e San Luis.

PROGRAMAÇÃO 

1º Dia - São Miguel do Oeste > Chapecó > Mendoza

Apresentação ás 8h em frente a Ilumy Turismo, com destino a Mendoza, passando por São Borja, onde 

faremos os tramites alfandegários, e pelo Túnel Sub-Fluvial que une as províncias de Santa Fé e Entre 

Rios, noite em viagem.

2º Dia - Mendoza

Continuação da viagem a Mendoza, passando por Rio Quarto, Villa Mercedes, São Luis. Chegada prevista 

para a tardinha diretamente ao hotel escolhido. Noite Livre.



3º Dia - Mendoza

Após o café da manhã faremos o passeio pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: 

Parque San Martin, Cerro de la Gloria Monumento a los Andes, Teatro grego de la Vandimia, visitaremos uma 

fábrica de Azeite de Oliva e uma Vinícola, onde teremos a oportunidade de degustar um vinho Mendocino. 

Retorno ao hotel. Noite livre.

4º Dia - Mendoza > Santiago

Após o café da manhã, saída com destino a Santiago do Chile, no trajeto visitaremos a Ponte do Inca, an-

tiga passagem indígena, avistaremos o Aconcágua e logo após os tramites alfandegários, visitaremos o 

Centro de Sky Portillo onde tem a laguna del Inca, após faremos a famosa decida dos caracóis. Chegada 

diretamente ao hotel e ocupação dos apartamentos. Noite Livre.

5º Dia - Santiago

Após o café da manhã faremos o passeio pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: 

Palácio de la Moneda, Praça de Armas, Catedral Mwetropolitana, Rio Mapocho, Cerro San Cristobal. A tarde 

livre (segerimos opcional, visita a Vinícola Concha y Toro, porém essa deverá ser agendada com (30) dias 

de antecedência, valor 60,00 USD por pessoa) Retorno a tardinha e noite livre. Opcional jantar com Show 

Polinésio Bali Hai.

6º Dia - Viña Del Mar e Valparaiso

Após o café da manhã saída para visita ao litoral Chileno Viña del Mar e Valparaiso, principal balneário e 

Porto do Chile. Retorno a tardinha. Noite Livre.Segerimos jantar no Bairro Bella Vista.

7º Dia - Santiago

Após o café da manhã, excursão ao centro de Sky Valle Nevado. Retorno à tardinha. Noite livre.

8º Dia - Santiago > San Luis

Após o café da manhã, saída com destino a San Luis, passando pelos caracóis, Alfândega, Uspallta, Mendo-

za e continuação da viagem até San Luis. Chegada a noite hospedagem.

9º Dia - San Luiz > Chapecó

Após o café da manhã, saída com destino a Chapecó, passando por Villa Maria, Santa Fé, Paraná, logo 

após continuaremos via paso de los Libres, Uruguaiana e São Borja, onde faremos os tramites alfandegá-

rios. Noite em viagem.

10º Dia - Chapecó > São Miguel do Oeste

Chegada diretamente ao local de saída. Até uma próxima viagem.

DATA

Saída em 20 de agosto de 2020 e retorno no dia 29 de agosto de 2020.



INCLUI

• Ônibuis DD Leito Total;

• Acompanhamento de Guia desde Chapecó;

• Guias Locais em Mendoza e Santiago;

• 7 Noites de Hospedagem com Café da manhã;

• City Tour em Mendoza;

• City Tour em Santiago;

• City Tour em Viña Del Mar e Valparaiso;

• City Tour no Valle Nevado;

• Seguro Viagem Internacional.

NÃO INCLUI

Refeições, bebidas, carregadores de malas, gorjetas em geral e qualquer tipo de serviços que não estiver 

mencionados como incluídos: Ingressos a parques museus, reservas ecológicas, teatros, cinemas, loco-

moções fora do estimulado, telefonemas e outros gastos; Noite adicional por problema de saúde, greve, 

fenômenos meteorológicos adversos que impedem a continuação da viagem.

VALOR POR PESSOA

Valor sob consulta.


