
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

1º DIA -  29/06/2021 (terça) - JOÃO PESSOA / SANTIAGO  
Apresentação no aeroporto Castro Pinto às ..... para embarque às ...... no vôo ...... com conexão em Guarulhos-SP no vôo ....... 
e chegada prevista na capital chilena às ........ Santiago tem o poder de transformar suas construções e prédios em 
verdadeiras atrações turísticas. Cortada pela Cordilheira dos Andes, a maior cadeia de montanhas em comprimento do 
mundo, o destino convida o turista a fazer passeios a pé, envolvendo-o aos detalhes que fazem da  cidade uma das mais 
charmosas e bonitas do planeta. Complementando as belas paisagens  naturais e prédios históricos, a modernidade chegou 
à capital chilena, que investe cada vez mais em avanços tecnológicos.  
 

2º DIA -  30/06/21 (quarta) - SANTIAGO  
Café da manhã no hotel as 09h00. Saída para realizar visita de meio dia a cidade de Santiago, com visita Mercado Central, 
Plaza de Armas, Catedral Metropolitana, Museu Nacional, Palacio de la Moneda,  Cerro Sa e outros. 
 

3º DIA -  01/07/21 (quinta) - SANTIAGO / VIÑA DEL MAR E VALPARAÍSO 
Café da manhã no hotel. Saída para realizar visita  dia completo a Viña del Mar e Valparaíso (almoço opcional). A 140 km do 
centro de Santiago, estas duas cidades geminadas não poderiam ser mais diferentes entre si. Valparaíso é o porto pitoresco e 
boêmio; Viña del Mar, o balneário clássico. No final da tarde, regresso ao hotel. 
  

4º DIA –  02/07/21 (sexta) - SANTIAGO / VALE NEVADO ou FARELLONES 
A estação mais desejada pelos brasileiros é Valle Nevado, por ser a mais alta, a mais moderna e a mais glamorosa. Mas se 
você só tem um dia para subir à montanha, recomendo Valle Nevado apenas para quem já esquia. Caso a sua intenção seja 
simplesmente se divertir na neve, seu tempo e seu dinheiro serão melhor aproveitados em Farellones, uma estação bastante 
mais modesta, mas que tem um snowpark com tubing (tobogã de bóias) e tirolesa. A estação anexa de El Colorado tem boas 
pistas para iniciantes; se você ainda não domina o esporte, marque aulas ali. (passeio opcional) 
 

5º DIA - 03/07/2021 (sábado) – S A N T I A G O  
Dia todo livre para conhecer melhor a cidade ou como sugestão conhecer a Vinícola Concha y Toro ou passeio Cajon del 

Maipo  com paisagens cinematográficas. 
 

6º DIA - 04/06/2021 (domingo) - SANTIAGO / JOÃO PESSOA 
Saída pela manhã ao aeroporto para nosso  retorno  de nossa viagem a  João Pessoa. 
 

PACOTE INCLUI:  
Passagem aérea ida e volta;  
Traslados de chegada e saída; 
05 diárias hotel categoria turística; City Tour em Santiago;   
Viña Del Mar e Valparaíso; 
Mínimo de 15  passageiros.  

 
PREÇOS POR PESSOA: 
 

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA 
R$ 1 + 8x 332 – hotel Maria Angola 3* 

R$ 1+  8x 405 – Hotel Torre mayor 4* 

É obrigatória a Carteira de IDENTIDADE NOVA com o máximo de 10 anos de expedição ou passaporte em dia.  
Por motivo de força maior o programa poderá ser invertido ou alterado. 

Não inclui taxa de embarque e bagagem 23k   
Preços e condições sujeitos à alteração, desde que não pagos     
Após pgto. multa por cancelamento 30% do valor total. Imagens meramente ilustrativas. 

INFORMAÇÕES: (83) 99305.6906 / 99696.3120 / 99305.6911   

  29.06 a 04.07.21 

29/Junho/20  

GRUPO 
ROGETUR 

Promoção 
por tempo 
limitado 

http://www.ciudaddevalparaiso.cl/inicio/index.php
http://www.vinadelmar.cl/
http://www.farellones.chi.cl/publico/index.shtml

