
                            

 

 

santiago-neve.pdfPACOTE BLOQUEIO - SANTIAGO DO CHILE COM NEVE!! 
 

Período da viagem: de 10 a 15 de JULHO

 
Localizada em um imenso vale ao lado da Cordilheira dos Andes, a capital 

do Chile surpreende com os cenários de seu entorno e uma identidade própria 
fascinante. Apesar do trânsito, que caracteriza qualquer grande capital, Santiago sabe 

misturar um certo ar europeu com ritmos latinos, atrelados a uma metrópole grandiosa 
onde tudo está ao alcance. É essa característica, inclusive, a que mais encanta os 

visitantes.  Por aqui, praças e parques concorridos ficam lotados em plena luz do dia, a 
exemplo da Plaza de Armas. Por outro lado, bairros boêmios, donos de uma vida noturna 

invejável, como o clássico Bellavista, vão chamando a atenção daqueles que se dão a 
chance de entrar no clima da cidade. Um olhar sobre acervos de seus bons museus 
ocupam bem as tardes passadas entre suas ruas. E isso é só o começo: com tantas 

atrações e cenários encantadores, fica difícil não sair da região com um certo gostinho 
de “quero mais”. 

 
O PACOTE INCLUI: 

 Passagem LATAM voo direto POA / Santiago do Chile / POA com franquia de 23 kilos; 
 Traslado de chegada e de saída;  

 05 noites de hospedagem com café da manhã de 10 a 15 de JULHO; 
 City tour regular;  

 Passeio Vale Nevado dia completo; 
 Passeio centro de esqui El Colorado de dia completo; 
 Seguro Viagem GTA para todo o período da viagem; 
 Assistência emergencial de nosso operador local; 

 
ITINERARIO AÉREO 

 
Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

744 10 Jul 21:00 10 Jul 23:25 PORTO ALEGRE (POA) SANTIAGO (SCL) 

 

745 15 Jul 16:00 15 Jul 20:10 SANTIAGO (SCL) PORTO ALEGRE (POA) 

 
ITINERARIO DIA A DIA  

 
Dia 10/07 – PORTO ALEGRE – SANTIAGO DO CHILE 
  Santiago Recepção no aeroporto e traslado regular ao hotel. Hospedagem.   
 



                            

 

 

DIA 11/07 – SANTIAGO DO CHILE - Café da manhã no hotel. Saída a realizar uma excursão 
regular de meio dia a cidade de Santiago, visitando os principais atrativos da cidade, onde 
poderemos apreciar o contraste de sua rica história e suas modernas e imponentes 
construções. O Palácio de La Moneda, a Plaza  de Armas, o Cerro Santa Lucía, o Parque 
Metropolitano e os exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes, formam parte 
deste inesquecível passeio. Retorno ao hotel. Resto do dia livre  Hospedagem. 
 
DIA 12/07 – SANTIAGO DO CHILE - Café da manhã no hotel. Dia livre. Passeio opcional a 
Viña del Mal e Valparaiso. Excursão regular de dia inteiro as cidades de Viña Del Mar e 
Valparaíso (não inclui almoço). Valparaíso é o principal porto do Chile, considerada Patrimônio 
Cultural da Humanidade, por sua inusitada arquitetura e ladeiras, e suas estreitas ruas e 
escadas que sobem até as pontas de seus morros. Viña Del Mar é o balneário turístico mais 
apreciado do nosso país, também conhecido como “Cidade Jardim” por estar rodeadas de 
áreas verdes, amplos calçadões, maravilhosas praças e jardins floridos, são a porta de entrada 
ao Oceano Pacífico. Retorno ao hotel. Hospedagem.   
 
DIA 13/07 – SANTIAGO DO CHILE - Café da manhã no hotel. Passeio de dia inteiro para 
visitar um famoso centro de ski do Chile: El Colorado. Com terreno esquiável é de 40 km,  tem 
22 pistas: 11 para iniciantes, 4 intermédias, 3 avançadas e 4 para experts. A pista mais longa 
tem 4,3 km. Tem uma altura máxima de 3.333 mts., e um desnível de 903 mts. El Colorado 
recebe curtas e abundantes nevadas com uma média de 5 mts. de precipitações de neve em 
um ano normal. Retorno no final da tarde. Hospedagem.   
 
DIA 14/07 – SANTIAGO DO CHILE – Café da manha. Passeio de dia completo para visitar um 
dos centros de esqui mais importantes do continente. Para os mais aventureiros tem lojas de 
aluguel de equipamento e roupas para poder esquiar. Boa gastronomia e lojas onde é 
oferecido um bom chocolate quente faz do lugar uma experiência inesquecível para quem visita 
o centro. Retorno a ultima hora. Hospedagem. 
 
DIA 15/07 – SANTIAGO DO CHILE – BRASIL 
 Café da manhã no hotel. Em hora oportuna, traslado regular ao aeroporto e assistência no 
embarque. 

VALORES POR PESSOA  
 

HOTEL 
 

 
SITE  

 
VALOR EM 

SINGLE 

 
VALOR EM 

DUPLO 

 
VALOR EM 

TRIPLO 
 

APART HOTEL 
PRINCIPADO 3*  

 
www.aparthotelprincipadosantiago.com

 
 

USD 1201 
ENTRADA R$ 961 

+ 9X R$ 427 

USD 1000 
ENTRADA R$ 

800 + 9X R$ 356 

USD 980 
ENTRADA R$ 788 

+ 9X R$ 350 

 
HOTEL NERUDA 4*   

 
www.hotelneruda.cl 

 

USD 1280.00 
ENTRADA R$ 

1024 + 9X R$ 455 

USD 1050 
ENTRADA R$ 

840 + 9X R$ 373 

USD 1080.00 
ENTRADA R$ 864 

+ 9X R$ 384 

 
HOTEL 

TORREMAYOR 
PROVIDENCIA 4*     

 
 www.hoteltorremayorprovidencia.cl/pt-

br 
 

USD 1410.00 
ENTRADA R$ 

1130 + 9X R$ 501 

USD 1080.00 
ENTRADA R$ 

864 + 9X R$ 384 

USD 1110.00 
ENTRADA R$ 888 

+ 9X R$ 395.00 

 
Acrescentar USD 70.00 de taxas de embarque por pessoa a serem pagas na entrada. 

 

PASSEIOS OPCIONAIS VALOR POR PESSOA EM REAIS 

     

VINA DEL MAR E VALPARAISO R$ 380,00 

    

CONCHA E TORO COM DEGUSTAÇÃO R$ 320.00 

    

COMPRAS OUTLET (MEIO DIA) R$ 200.00 



                            

 

 

    

ISLA NEGRA COM MUSEU DE PABLO NERUDA COM INGRESSO R$ 500.00 

    

VISITA MEIO DIA VINICOLA SANTA RITA COM ALMOÇO E DEGUS. R$ 760.00 
 
IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores base ao cambio de 4,00 do dia 11/04/2019 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Master. 

- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado 
de conservação com menos de 10 anos de expedição.  

 
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 


