
 

 

Santiago do Chile 
 

 

 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 05 DIAS / 04 NOITES 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Cercada pela Cordilheira dos Andes, a capital chilena é uma das cidades mais modernas 

da América do Sul e possui como cenário de fundo uma das obras mais belas da 

natureza, a Cordilheira dos Andes. Não bastasse isso, Santiago ainda se destaca pela 

preservação de sua história e cultura. Assim que o turista chega à cidade percebe o amor 

e orgulho do povo chileno em relação ao seu país, cultivando costumes, tradições e 

preservando espaços. As ruas, parques e praças, juntamente com as estações de esqui e 

vinícolas próximas a Santiago, transformaram a cidade em um destino inesquecível! 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Passagem aérea; 

- 04 noites de hospedagem com café da manhã; 

 

 

 



 

 

 

 

 

1° dia (Segunda-feira) - Cidade de Origem / Santiago 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 3 horas de 

antecedência) para embarque com destino a Santiago. Transfer de chegada ao hotel 

NÃO incluso, sugerimos inclusão como opcional. Acomodação e restante da noite livre. 

 

2° dia (Terça-feira) - Santiago 

Café da manhã. Sugerimos um City Tour pela capital chilena conhecendo os principais 

pontos turísticos, tais como: Palácio de la Moneda, Catedral Metropolitana, Rio 

Mapocho, Cerro San Cristobal e Cerro Santa Lucia, Plaza de Armas entre outros. A 

tarde, possibilidade de (opcional) Concha y Toro. À noite sugerimos jantar show 

folclórico típico com danças Polinésias da Ilha de Páscoa e Tahití (www.balihai.cl). 

 

 

 

3° dia (Quarta - feira) - Santiago 

Café da manhã. Sugestão de passeio à Viña del Mar e Valparaíso passando pelos vales 

de Curacaví e Casablanca. Chegada a Valparaiso com um tour completo por esta cidade 

portuária, conhecendo suas ruas estreitas, Praça Sotomayor entre outros atrativos. Ao 

meio-dia é possível degustar os conhecidos frutos do mar chilenos à beira do Oceano 

Pacífico. Continuação do passeio até a Viña del Mar, também chamada de cidade 

jardim por seus belos parques. Retorno ao final da tarde. 

 

 

 

http://www.balihai.cl/


 

 

 

 

4° dia (Quinta-feira) - Santiago 

Café da manhã. Sugerimos como (opcional) passeio ao Valle Nevado (tour 

panorâmico) para conhecer os imponentes montes nevados da Cordilheira dos Andes 

passando por bairros residenciais de Santiago até começar a subida da Cordilheira, 

chegando no que é considerado o maior centro de esquis do hemisfério sul. Tempo 

livre. Retorno no final da tarde. 

 

5° dia (Sexta-feira) - Santiago / Cidade de Origem 

Em horários determinado, liberação do apartamento e apresentação no aeroporto com 

no mínimo 3 horas de antecedência. 

 

PREÇOS 

Hotel Windsor Suite, Tremo Bellas Artes ou Similares (3*) 

Duplo / Triplo Individual Criança 

R$ 1.902,59  R$ 2.322,27  Consulte 

 
NH Cidade, Crowne ou Similar (4*) 

Duplo / Triplo individual Criança 

R$ 2.730,52  R$ 3.872,84  Consulte 

  

Taxas de Embarque 

R$ 414,40  

 

Seguro Viagem GTA (opcional) para até 05 dias 

Plano Bronze: R$ 172,48 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 274,96 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 387,44 

 

https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4951
https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893
https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893


 

 

 

PASSEIOS OPCIONAIS 
 

Opcional Valor 

City Tour R$ 255,36 

Vinícola Concha y Toro R$ 431,01 

Vinícola Undurraga R$ 491,76 

Cordilheira Panorâmico (Valle Nevado) R$ 444,69 

Viña de Mar y Valparaiso R$ 444,69 

Ilha Negra e Museu Pablo Neruda (sem ingresso) R$ 447,28 

Jantar Show Folclórico Bali Hai R$ 698,96 

Sky Costanera com Tour de Compras R$ 543,20 

Pacote Transfer In/Out + City Tour R$ 447,28 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou 

força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do 

acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

 

Documentações 

• Passaporte válido ou carteira de identidade original emitida pela Polícia Civil (SSP). 

Certidão de nascimento não é válida. 

• Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam na 

carteira de identidade. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um 

dos pais é necessária a autorização no Juizado de Menores. 

Pacote não inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos. 

- Qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no roteiro 


