Circuito Andino.
Dia 01 – 31/mar/20 - Brasil x Santiago
Embarque com destino à Santiago(voo não incluso). Chegada a Chile, recepção no aeroporto
de Santiago e traslado ao hotel de sua escolha. Hospedagem resto do dia livre para começar a
descobrir a cidade.
Dia 02 – 01/abr/20 – Santiago
Café da manhã. Pela manhã saída de seu hotel para realizar uma visita de meio dia da cidade
de Santiago, resto do dia livre para atividade pessoais. Hospedagem.
Dia 03 – 02/abr/20 – Santiago x Viña Del Mar x Valparaiso
Café da manhã.Pela manhã saída para realizar uma visita de dia completo a Vinã del Mar e
Valparaíso. Almoço por conta dos passageiros. Pela tarde regresso a seu hotel.Hospedagem.
Dia 04 – 03/abr/20 – Santiago x Puerto Montt
Café da manhã.Em horário oportuno, traslado do hotel ao aeroporto(voo não incluso) para
embarcar com destino a Puerto Montt. Na sua chegada ao aeroporto de Puerto Montt,
assistência e traslado ao hotel de sua escolha. Resto do dia para atividades pessoais.
Hospedagem
Dia 05 – 04/abr/20 – Puerto Montt x Puerto Varas x Peulla
Café da manhã . Pela manhã saída contornando o Lago Llanquihue tendo sempre como tela de
fundo o imponente vulcão Osorno, no trajeto até Petrohué. Embarque para navegar pelo belo
lago Todos Los Santos, também conhecido como Lago Esmeralda pelo verde-azul de suas águas
ate Peulla. Chegada a Peulla por volta das 18 h Traslado ao hotel Peulla. Jantar incluído no
hotel. Hospedagem.
Dia 06 – 05/abr/20– Peulla x Bariloche
Café da manhã. Saída pela manhã em ônibus ate Puerto Frias. De Puerto Frias embarque para
cruzar o Lago Frias ate Puerto Alegre. De Puerto Alegre continuação em ônibus ate Puero Blest.
De Puerto Blest embarque em Catamarã navegando pelo Lago Nahuel Huapi ate Puerto Pañuelo.
De Puerto Pañuelo traslado em ônibus ate seu hotel. Hospedagem.
Dia 07 – 06/abr/20 – Bariloche
Café da manhã. Meio dia de visita a cidade de Bariloche. Resto do dia livre para atividades
pessoais. Hospedagem
Dia 08 – 07/abr/20 – Bariloche
Café da manhã . Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem.
Dia 09 – 08/abr/20– Bariloche x Buenos Aires
Café da manhã. Traslado para o aeroporto(voo não incluso) para embarcar com destino a
Buenos Aires. Na sua chegada ao aeroporto de Buenos Aires (terminal domestico) , assistência
e traslado ao hotel .Hospedagem.
Dia 10 – 09/abr/20 – Buenos Aires
Café da manhã. Pela manhã saída para realizar uma interessante visita a cidade de Buenos
Aires. Resto do dia livre. Hospedagem.
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Dia 11 – 10/abr/20 – Buenos Aires
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais e visitas do seu interesse.
Dia 12 – 11/abr/20 – Buenos Aires x Brasil
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto(voo não incluso)para retorno ao Brasil.
INCLUI:



















Traslado aeroporto x hotel x Aeroporto
03 noites de hospedagem em Santiago com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Puerto Varas com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Peulla café da manhã e jantar incluso;
03 noites de hospedagem em Bariloche com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Buenos Aires copm café da manhã;
1 excursão de meio dia em Santiago;
1 excursão de dia inteiro Viña Del Mar e Valparaiso;
1 excursão de meio dia em Bariloche
1 excursão de meio dia em Buenos aires;
Traslado e navegação de Puerto Varas a Bariloche;
Seguro Viagem
Kit viagem.

NÃO INCLUI:



















Passagem aérea Brasil / Santiago / Puerto Montt / Bariloche / Buenos Aires / Brasil.
O preço exclui quaisquer serviços que não estejam expressamente mencionados
na programação como “Incluso”;
Taxas de embarque nos aeroportos do Brasil e no exterior;
Documentação e/ou vistos;
Bebidas durante as refeições;
Comidas não mencionadas;
Passeios locais opcionais;
Extras de caráter pessoal (telefone, gorjetas, lavanderia, etc.);
Café da manhã e/ou refeições servidas no apartamento;
Gorjeta a motorista e guia
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
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INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (em apartamento duplo):
A partir de: USD 2.191,00 + USD 150,00 (taxas)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO (com vencimento 6 MESES após o retorno da
viagem).

 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO.
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.
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