ENCANTOS DO CHILE - SANTIAGO
Vinã Del Mar, Val Paraíso, Vale Nevado, Vinícola Concha y Toro

17 a 21 de Outubro de 2019
Programação:
1º DIA (17/10 – Terça-feira): Às 01:00hs apresentação do grupo no Aeroporto Internacional Aluízio
Alves para embarque às 03:05hs no Vôo GOL 1585/7660 com destino à Santiago (Chile). Previsão
de chegada às 13:25hs. Recepção, tramites de imigração e traslado aeroporto / Hotel RQ Santiago
– End: Local 11 Alameda 1449, Tel: +562 795 3000, para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Tarde livre para atividades independentes. Pernoite
2º DIA (18/10 – Quarta-feira): Pela manhã sugerimos ao grupo visita (Opcional, não incluso no
pacote) ao Centro Turístico e Adega Centenária da Vinícola Concha y Toro, principal atração da
vinicultura de Santiago. Na oportunidade desfrutaremos dos aromas e sabores dos vinhos desta
privilegiada área de produção vinícola, onde aprenderemos como são produzidas as magníficas uvas
e os melhores vinhos da classe mundial. Após esta visita seguiremos para tour panorâmico (Incluso
no pacote) pelos principais pontos 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 e o Parque Metropolitano. Retorno ao hotel no final da tarde. Programação
noturna: Sugerimos ao grupo visita aos Bares e restaurantes do Bairro Bella Vista (Opcional
não incluso no pacote);
3º DIA (19/10 – Quinta-feira): Às 08:00hs saída para visita ao Vale Nevado onde conheceremos o
mais moderno centro de estação de esqui do Chile, localizado a 70km de Santiago com altitude de
3.000 (Três mil metros) acima do nível do mar. A estação de esqui do Vale Nevado possui 37 Km de
pista adequada para prática de todos os níveis e gosto deste esporte (equipamentos para prática
de esqui – opcional não incluso no pacote). Retorno ao hotel em horário a combinar. Programação
noturna: Sugerimos ao grupo Show Folclórico no Bali Hai (Ingresso opcional – não incluso no
pacote)
4º DIA (20/10 – Sexta-feira): Após o café da manhã o grupo fará passeio de dia inteiro à 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. Já Viña Del Mar é o balneário turístico mais
concorrido, também conhecido como "Cidade Jardim" por estar rodeada de áreas verdes, amplos
calçadões e maravilhosas praças e jardins floridos. É a porta de entrada ao Oceano Pacífico. Retorno
ao hotel a combinar. Programação noturna: Sugerimos ao grupo ida ao Shopping Costañera Center
(Opcional – não incluso no pacote)
5º DIA (21/10 - Sábado): As 00:00hs acerto de extras no hotel e saída para o Aeroporto Internacional
Comodoro Arturo em Santiago (Chile) para embarque às 03:20hs no vôo GOL G3 7661/1588 com
destino à Natal (RN). Previsão de chegada às 16:05hs do dia. Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:











Passagem Aérea NAT/SCL/NAT;
Traslado aeroporto / hotel / aeroporto;
Transporte para passeios;
04 diárias em hotel categoria turística;
Passeio ao Vale Nevado, Viña Del Mar
e Val Paraíso;
Guia acompanhante.

Extras de quaisquer natureza que não
estejam mencionados nesse roteiro,
tais como ligações telefônicas no hotel,
serviço de lavanderia, entradas em
casas noturnas, entre outros.

PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre + Aéreo):
 Apto duplo R$ 4.500,00 dividido em 10 x de R$ 450,00;
 Apto triplo R$ 4.200,00 dividido em 10 x de R$ 420,00.
 * A excursão poderá ser paga nos cartões Visa e Mastercard.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou
IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou
com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto
3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em
cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e
nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.
A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição
de meios de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da
viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos),
que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem,
não darão direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e
elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego e política e mecânica. Os
horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: Tel (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

