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- Passagem aérea ida e volta;

- Transporte em ônibus de luxo, privativo para o grupo durante todo o percurso;

- 02 noites de hospedagem no RIO DE JANEIRO, com café da manhã;

- City Tour com passagem pela Lagoa Rodrigo de Freitas, Museu do Amanhã, praias de Ipanema, Leblon e o famoso calçadão de Copacabana, 

com parada para fotos no Copacabana Palace - e visitas ao Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã e AquaRIO (OPCIONAIS);

- 02 noites de hospedagem em CAMPINAS no ROYAL PALM PLAZA RESORT, com café da manhã e jantar, eleito o melhor e mais luxuoso resort do 

Brasil pela Revista  Viagem & Turismo;

- FESTA VIP DE 15 ANOS com DJ, bolo - JANTAR INCLUSO

- BALADA DE BOAS VINDAS - JANTAR INCLUSO

- 01 noite de hospedagem em CURITIBA, com café da manhã;

- City Tour com visita ao Jardim Botânico, Parque Tanguá e Opera de Arame;

- Visita ao bairro gastronômico de Santa Felicidade - ALMOÇO INCLUSO;

- 03 noites de hospedagem em BALNEÁRIO CAMBORIÚ, com café da manhã;

- BARCO PIRATA, divertido passeio com teatro inspirado no Capitão Gancho - INGRESSO INCLUSO;

  Praia de Laranjeiras com muitas atrações: passeio de ’’banana boat’’, feirinha de artesanato - ALMOÇO INCLUSO;

- BETO CARRERO WORLD, o maior parque temático da América Latina! - INGRESSO INCLUSO;

- 04 noites de hospedagem na SERRA GAÚCHA, com café da manhã;

- Tour Gramado e Canela com paradas na Catedral, Lago Negro, Pórtico de Gramado e Artesanato; e visitas ao Museu de Cera, SuperCarros 

e Snowland (OPCIONAIS)

- Visita a 02 fábricas de chocolates;

- Visita a uma vinícola;

- ALPEN PARK -  INGRESSO INCLUSO;

- FESTA À FANTASIA - INCLUSA;

- BALADA SURPRESA - INCLUSA

  

- 03 noites de hospedagem em SANTIAGO, capital Chilena;

- City Tour em Santiago onde veremos a Cordilheira dos Andes (maior cadeia de montanhas do

mundo), Plaza de Armas, Catedral Metropolitana, Palacio de La Moneda, Cerro San Cristóbal (onde se tem uma linda vista 360º da cidade);

- Tour de compras no shopping Costanera;

- ESTAÇÃO DE ESQUI: FARELLONES no alto da Cordilheira dos Andes: onde há de tudo para a galera

que não se intimida com o frio e que tá com aquela vontade de colocar a mão na massa neve: Tubing, Tubing Radical, Tirolesa, Teleférico

- Kit Viagem Rogetur (02 blusas, 01 moletom, 01 bolsa, 01 doleira, etiquetas de bagagem);

- Acompanhamento durante todo o percurso e assistência 24HR da experiente EQUIPE ROGETUR;

- Seguro Viagem.  

14 dias

17 dias

Siga nossas redes sociais:

/rogeturjovem

/Rogetur

com CHILE 
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