
 

 

Travessia Andina 
 

 

DATA DE SAÍDA ESCOLHIDA: 27/09/2020 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 08 DIAS / 07 NOITES 

 

CIDADES A SEREM VISITADAS: 

MENDOZA, SANTIAGO DO CHILE E BUENOS AIRES 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Uma linda viagem, onde conheceremos Mendoza, conhecida mundialmente pelos seus 

vinhos. Atravessando a Cordilheira dos Andes até Santiago do Chile, uma cidade 

privilegiada se destacando pela preservação da sua história e cultura. Buenos Aires, 

uma das cidades mais fascinantes da América Latina, com uma gama de atrações difícil 

de superar. 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Passagens aéreas; 

- 02 noites de hospedagem em Mendoza com café da manhã; 

- 03 noites de hospedagem em Santiago do Chile com café da manhã; 

- 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã; 

- Transfers Aeroporto / Hotel / Aeroporto; 

- City tour com guias locais especializados em Mendoza e Santiago; 

- Visita a 1 Vinícola em Mendoza; 

- Travessia rodoviária pela Cordilheira dos Andes com paradas. 

 



 

 

Pacote Não Inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis; 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 

roteiro; 

- Gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00  por dia para guias e motoristas, 

totalizando USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamente no destino; 

- Para Hotéis em Buenos Aires: Taxa DDU (Taxa de Derecho de Uso Urbano), para 

passageiros maiores de 12 anos, valor por pessoa por noite (entre U$0,50 a U$1,50). 

 

 

1° dia – Cidade de Origem / Mendoza 

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

antecedência) para embarque com destino a Mendoza (voo com escala e/ou conexão). 

Chegada e translado ao hotel. Acomodação e restante do dia livre, sugerimos visitar o 

Cassino de Mendoza 

 

2º dia - Mendoza 

Após o café da manhã, passeio pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, 

tais como: Bairro Cívico, Parque San Martin, Cerro de la Gloria, Monumento a los 

Andes, Teatro Grego de la Vendimia entre outros. Teremos neste dia a oportunidade 

de visitar uma vinícola (à definir). Tarde e noite livres 

 

 

3º dia - Mendoza / Travessia Cordilheira dos Andes / Santiago 

Saída do hotel após o café da manhã, em viagem via Uspallata, Polvareda, Punta de 

Vacas, Los Penitentes, Puente del Inca (parada para apreciar sua formação natural,  



 

 

 

com suas águas sulfurosas e radiotivas), Las Cuevas (Último ponto argentino, onde fica 

o mirante do Aconcágua com quase 7.000m de altura), posteriormente chegaremos ao 

território Chileno passando pelo túnel del Cristo Redentor, neste ponto estaremos a 

3.900m de altura, onde faremos os tramites aduaneiros. Continuação da viagem com 

parada para fotos na Estação de Esqui Portillo (conforme condições climáticas), 

descendo posteriomente pela estrada em forma de Caracol, passando por los Andes, 

Colina, quando chegaremos à tardinha em Santiago. Diretamente ao hotel. Noite livre. 

 

4º dia - Santiago 

Após o café da manhã, City Tour pela capital chilena conhecendo os principais pontos 

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

Plaza de Armas entre outros.  Restante da tarde livre.  À noite sugerimos jantar típico. 

 

 

 

5° dia - 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. Ou então 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6º dia - Santiago / Buenos Aires 

Após café da manhã, em horário determinado, transfer ao aeroporto para embarque 

com destino a Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre para 

atividades independentes, sugestão de passeios pela Rua Florida, Puerto Madero ou 

compras nas Galerias Pacífico. 

 

7° dia - Buenos Aires 

Sugerimos neste dia um City Tour (opcional) percorrendo os principais pontos 

turísticos de Buenos Aires entre eles o Teatro Colón, Obelisco, Praça de Maio, Catedral 

Metropolitana, Casa Rosada, Bairro La Boca (Caminito), Bairro San Telmo, Puerto 

Madero, Palermo e Recoleta. Noite livre, sugerimos assistir um Show de Tango com 

jantar. 

 

8º dia - Buenos Aires / Cidade de Origem 

Desocupação dos apartamentos transfer até o aeroporto para embarque no voo de 

retorno. 

 

Valores por Pessoa, a partir de: 
 

Duplo / Triplo Individual Crianças 

USD 1.473,00 USD 1.791,67 Consulte 

Menores: Máximo de 1 Criança por apartamento compartindo com 2 adultos 
  

Taxas de Embarque 

USD 140,00 

 

 

 



 

 

Seguro 
Seguro Viagem GTA (opcional) para até 10 dias: 

Plano Bronze: R$ 284,96 por pessoa 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 450,72 por pessoa 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 646,08 por pessoa 

 

Opcionais 

 
 

Hotéis Previstos ou similares 

Mendoza: Hotel Cordon Del Plata - www.hotelcordondelplata.com.ar 

Santiago do Chile: Hotel Principado de Asturias 

- www.hotelprincipadodeasturiassantiago.com 

Buenos Aires: Rochester Concept Hotel - www.rochester-hotel.com 

 

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. 

 

 

Passeios Valor 

Tour de compras Outlet - Santiago R$ 361,92 

Tour de Museus - Santiago R$ 375,60 

Viña del Mar y Valparaíso - Santiago R$ 454,63 

Vale Nevado - Santiago R$ 454,63 

Vinícola Concha y Toro - Santiago R$ 495,67 

Jantar Show Folclórico Balihai - Santiago R$ 698,96 

Madero Tango Jantar Show - Buenos Aires R$ 286,80 

Piazzolla Tango Jantar Show - Buenos Aires R$ 286,80 

Carlos Gardel Tango Jantar Show - Buenos Aires R$ 286,80 

Café de los Angelitos Jantar Show - Buenos Aires R$ 298,29 

Señor Tango Jantar Show - Buenos Aires R$ 497,79 

https://www.hotelcordondelplata.com.ar/
http://www.hotelprincipadodeasturiassantiago.com/
https://www.rochester-hotel.com/site/pt/concept/


 

 

 

 

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. 

Considerar gorjetas obrigatórias no valor de USD 5,00 por dia para guias e motoristas, 

totalizando USD 40,00 por pessoa pagas em espécie diretamento no destino. 

 

Documentação 

• 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. 

 


