
                            

 

PACOTE BLOQUEIO - SANTIAGO DO CHILE – PUERTO VARAS 
 

Período da viagem: de 20 a 27 de MARÇO

 
A aventura e a tradição chilena-alemã, em meio a uma natureza impressiva, é a parte do 

que Puerto Varas tem guardado para você. Descubra seus mágicos lugares e sua 
extensa costa que convida você a caminhar e a contemplar os vulcões e orlas do 

tranquilo Lago Llanquihue. 
Visite a cidade chamada Ciudad de las Rosas, com sua inconfundível e tradicional 

arquitetura alemã, e seus modernos bairros residenciais com jardins bem cuidados. 
Se a aventura e o contato com a natureza encantam você, este lugar é para você! 

Caiaque e pesca esportiva são algumas das atividades que você pode realizar. Alugar 
uma bicicleta em Puerto Varas e chegar aos Saltos de Petrohué é um excelente 

panorama. Se você seguir este conselho, aproveite para conhecer as diversas praias que 
você encontrará pelo caminho. 

Puerto Varas conta com uma deliciosa gastronomia, um cassino com animada vida 
noturna e uma diversa oferta cultural. Nos meses de inverno, seus habitantes saem a 

festejar a chuva no tradicional “Festival Tradicional da Chuva”. Verdadeiramente 
imperdível! 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Passagem LATAM em classe econômica POA / Santiago do Chile / Puerto Montt / POA 

com bagagem de 23kg; 
 Traslados de chegada e de saída em Santiago do Chile;  

 01 noite de hospedagem com café da manhã de 20 a 21 de MARÇO; 
 Traslados Puerto Montt / Hotel em Puerto Varas / Puerto Montt; 

 04 noites de hospedagem em Puerto Varas com café da manha de 21 a 25 de MARÇO 
 Tour regular de visita a Puerto Varas e Puerto Montt; 

 02 noites de hospedagem em Santiago do Chile de 25 a 27 de MARÇO; 
 City tour regular em Santiago; 

 Seguro Viagem GTA para todo o período da viagem; 
 Assistência emergencial de nosso operador local; 

 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 

ITINERARIO AÉREO 
 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

744 20 Mar 20:00 20 Mar 23:20 PORTO ALEGRE (POA) SANTIAGO (SCL) 

 

273 21 Mar 11:28 21 Mar 13:09 SANTIAGO (SCL) PUERTO MONTT (PMC) 

 

060 25 Mar 11:42 25 Mar 13:27 PUERTO MONTT (PMC) SANTIAGO (SCL) 

 

745 27 Mar 16:00 24 Set 19:55 SANTIAGO (SCL) PORTO ALEGRE (POA) 

ITINERARIO DIA A DIA  
 

Dia 20/03 – PORTO ALEGRE – SANTIAGO DO CHILE - Santiago Recepção no aeroporto e 
traslado regular ao hotel. Hospedagem.   
 
Dia 21/03 – SANTIAGO – PUERTO VARAS - Café da manhã no hotel. Em hora oportuna, 
traslado regular ao aeroporto para embarcar com destino a Puerto Montt (PMC). Recepção e 
traslado regular ao hotel em Puerto Varas. Hospedagem.   
 
Dia 22/03 – PUERTO VARAS – Café da manha. Visita privativa de meio dia as duas principais 
cidades da região: Puerto Montt com seu grande porto e Puerto Varas, belíssima cidade á beira 
o lago Osorno. Tarde Livre. Hospedagem.    
 
Dia 23/03 – PUERTO VARAS – Café da manha. Dia livre. Passeio opcional a Saltos de 
Petrohué e Vulcão Osorno. Entraremos no Parque Nacional do lado da Cordilheira dos Andes e 
visitarmos um lugar mágico com a água que descende das montanhas. Passeio dia completo 
sem almoço. Hospedagem 
 
Dia 24/03 – PUERTO VARAS - Café da manhã no hotel. Dia livre. Sugerimos visitar Frutillar, 
passeio de meio dia visitando esta cidade de colonização alemã que fica aproximadamente 
unos 40 km de Puerto Varas. Hospedagem. 
 
Dia 25/03 – PUERTO VARAS – SANTIAGO - Café da manhã no hotel. Em hora oportuna, 
traslado privativo ao aeroporto para embarcar com destino a Santiago. Voo incluso. Chegada e 
traslado ao hotel. Resto do dia livre.  
 
DIA 26/03 – 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. Possibilidade de fazer algum 
tour opcional. Hospedagem. 
 
DIA 27/03 – SANTIAGO DO CHILE – BRASIL 
 Café da manhã no hotel. Em hora oportuna, traslado regular ao aeroporto e assistência no 
embarque. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 

VALORES POR PESSOA 
 

 
HOTEL EM SANTIAGO  

01 + 02 NTS  
 

 
HOTEL EM PUERTO 

VARAS 04 NTS  

 
VALOR EM 
INDIVIDUAL 

 
VALOR EM DUPLO 

 
VALOR EM 

TRIPLO 

 
HOTEL NH CIUDAD DE 

SANTIAGO 4*  
www.nh-

hoteles.pt/Santiago/Ciudad 
 

 
CABAÑA DEL LAGO 4* 

 
www.hotelcabanadellago.cl 

 

 
BASE USD 2050.00 

ENTRADA R$ 1620 + 
9X R$ 720.00 

 
BASE USD 1520.00 
ENTRADA R$ 1200 

+ 9X R$ 534.00 

 
BASE USD 1520.00 
ENTRADA R$ 1200 

+ 9X R$ 534.00 

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

 

PASSEIOS OPCIONAIS  VALOR POR PESSOA EM REAIS 

     

CONCHA E TORO COM DEGUSTAÇÃO R$ 320.00 

    

COMPRAS OUTLET (MEIO DIA) R$ 200.00 

    

FRUTILLAR MEIO DIA  R$ 295.00 

    

VOLCAN OSORNO E SALTOS DE PETROHUE R$ 435.00 

 
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 3,95 do dia 12/07/2019 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

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

- 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, 


