www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Chile - Cordilheira dos Andes
Data: 14/01/2020 à 26/01/2020
Saída: Montenegro: 07:00h, Rio Grande: 12:30hs (Posto Bufon Neto ) e Pelotas: 13:30hs (Mercado
Central Pela Rua 15 de Novembro)
Valor: R$ 2.900,00 à vista ou 10x de R$ 310,00

1º DIA RIO GRANDE/PELOTAS/CÓRDOBA: Saída em ônibus leito, com TV e vídeo, música
ambiente, toillete, ar condicionado, calefação, Guia acompanhante credenciado pela EMBRATUR
durante todo percurso, passando pelo túnel Paraná e Santa Fé.
2º DIA - CÓRDOBA: Chegada diretamente ao hotel, hospedagem em aptos duplos e triplos. À
tarde tour pela cidade conhecendo seus principais pontos turísticos.
3º DIA - CÓRDOBA / MENDOZA: Saída após o café da manhã com viagem até MENDOZA.
Chegada ao final da tarde. Noite livre.
4º DIA - MENDOZA / SANTIAGO: Após o café da manhã realizaremos a cruzada da Cordilheira
dos Andes, passando por Los Penitentes, Puento Del Inca, mirador do Aconcágua, Las Cuevas,
travessia do túnel binacional Cristo Redentor, á 3.200 mts de altitude e ingresso no território
Chileno passando pelo importante centro de esqui em PORTILLO e a magnífica descida dos
CARACOLES. Chegada em SANTIAGO com hospedagem no hotel. Noite livre.
5º DIA - SANTIAGO: Após o café da manhã, saída para city-tour pela cidade conhecendo seus
principais pontos turísticos. Após visita ao shopping LAS CONDES ou parque ARAUCO. Noite
(opcional) jantar com show típico de folclore andino no restaurante Balli Hai.
6º DIA - SANTIAGO: Após o café da manhã, saída para travessia da CORDILHEIRA DA COSTA
através dos túneis de LO PRADO E ZAPATA para conhecer o principal porto do país:
VALPARAÍSO. Logo após, VIÑA DEL MAR, espetacular praia no oceano Pacífico, chamada de
CIDADE JARDIM, visitação ao relógio das flores e panorâmica pela cidades.
7º DIA - SANTIAGO: Dia inteiramente livre para desfrutar do comercio ou fazer algum tour
opcional (Vale Nevado, Vinícola Concha y Toro).
8º DIA - SANTIAGO / MENDOZA: Saída do hotel após o café e viagem até MENDOZA,
atravessando á CORDILHEIRA DOS ANDES. Chegada diretamente no hotel.
9º DIA – MENDOZA/BUENOS AIRES: Manhã livre. Á tarde passeio pela cidade de Mendoza e
shopping com saída prevista as 20:00 hs para viagem até Buenos Aires.
10º DIA – BUENOS AIRES: Chegada diretamente no hotel. Tarde livre. Noite show Sr. Tango
(opcional).
11º DIA – BUENOS AIRES: Pela manhã city tour pelos principais pontos turísticos, logo após
Shopping UNICENTER, restante da tarde livre. A noite visita ao Cassino flutuante e jantar com
grupo opcional na Recoleta.

12º DIA – BUENOS AIRE / PELOTAS/ RIO GRANDE: Desocupação e saída do hotel após o café da
manhã com regresso a Pelotas /Rio Grande.
13º DIA – PELOTAS / RIO GRANDE: Chegada e fim de nossos serviços.

Itens inclusos:
OBSERVAÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES DO ROTEIRO;
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Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote,
pós este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal
sujeito a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas das
cordilheiras dos Andes. E em caso de estender o período da viagem as diárias extras de
hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com
autorização em cartório.

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote,
pós este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal
sujeito a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino.
E em caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do
passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização
em cartório.

