
Durante a madrugada, travessia pelo Túnel Sub Fluvial, entre as 
cidades de Paraná-Santa Fé, e chegada a Cordoba, ao final da 
manhã para check-in tarde city tour. Noite livre.

CHILE
1 1  d i a s  e  8  p e r n o i t e s

Cultura: 
 
 
Gastronomia:
 
 
Diversão:
 
 
Conforto:
 
 
Entrosamento do Grupo:

Pontos de Embarque:

      PoA      Praça da Matriz
     
      PoA          Rodoviária
 
      BR 290  Demais pontos

1 º Dia - Porto Alegre- Cordoba

2º Dia – Cordoba

3º Dia – Cordoba - Mendoza 

Cordoba - Mendoza – Santiago - Viña Del Mar – Valparaíso –
San Luis

Iniciamos viagem em direção a Uruguaiana, passando pela aduana
Argentina,em Passo de Los Libres. Noite em viagem.

Após café da manhã, saída do hotel. Logo seguiremos para Mendoza, 
com chegada aproximadamente 17h check-in. Noite livre.

4º Dia – Mendoza

Pela manhã, city tour conhecendo os principais pontos turísticos,
Bairro Cívico, Parque San Martin, Cerro de La Glória, Monumento
A Los Andes, Teatro Grego de La Vendimia, visita a uma fábrica de
chocolates, uma vinícola, uma olivicula (opcionais), pois a região se
destaca como uma das melhores produtoras de azeite de oliva do
mundo.

(à combinar)

Horário                         Apresentação 8:30h, Saída 09:00h
Local                                            Teatro São Pedro

Transporte                   Bus Leito Luxo Cat. Turismo c/ Ar Cond.

& ARGENTINA



Saída do hotel após café da manhã. Em viagem conheceremos as tão
famosas Cordilheiras dos Andes, passando por Uspallata; Puente
Del Inca (parada para apreciar sua formação natural e suas águas
sulforosas e radioativas); Las Cuevas (último vilarejo argentino) onde
fica o mirante do Aconcágua com quase 7 mil metros de altura;
Túnel Binacional Del Cristo Redentor; Aduana, onde faremos os
trâmites de passagem; parada para fotos na Estação de Esqui
Portillo; Los Caracoles, bela estrada em forma de Caracol. Chegada
à tardinha em Santiago diretamente ao hotel. Noite livre.

Após café da manhã, city tour pela capital Chilena conhecendo os
principais pontos turísticos tais como Palácio La Moneda, Catedral
Metropolitana, Rio Mapocho, Cerro San Cristobal, Cerro Santa
Lucia, Plaza de Armas. Restante da tarde livre. À noite sugerimos o
famosíssimo e fantástico show Bali Hai (opcional) com jantar típico
e gastronomia requintadíssima.

Passeios Opcionais:

Santiago
Bali Hai:                          US$ 90,
Viña del Mar
Passeio de Barco:           US$ 15,
Mendoza
Cerro da Gloria:             US$ 10,
Fábrica de Chocolate:   US$   5,
Olivícola:                         US$ 10,
Vinicola:                          US$   5,
Almoço de Despedida:  US$ 30,

5º Dia – Mendoza – CORDILHEIRAS DOS ANDES - Santiago

6º Dia – Santiago

7º Dia – Santiago - Viña Del Mar - Valparaíso Concón -
Santiago

Após o café da manhã, dia inteiro de passeio a Viña Del Mar,
Valparaíso e Concón. Cidades interligadas por uma sequência de
balneários no Oceano Pacífico. Também nesta região, se concentra o
poder legislativo e forças armadas chilenas. Ao meio dia é possível
degustar os frutos do mar chilenos. Retorno à tardinha. Noite livre,
ou sugestão do guia.

8 º Dia- Santiago
Dia inteiramente livre para atividades independentes, tais como
visita ao Sky Costaneira (maior torre da América Latina) ou La
Chascona (museu de Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel de
Literatura e figura importantíssima da politica chilena).

9º Dia- Santiago- CORDILHEIRAS DOS ANDES – San Luis
Após o café da manhã, inicio de viagem com destino à San Luis
passando novamente pelas Cordilheiras dos Andes. Passagem pelo
Túnel Del Cristo Redentor, onde, logo após, faremos os trâmites
aduaneiros. Chegada à San Luis aproximadamente 21h. Noite livre.

(Valores Aproximados em Dólar (US$))

Transporte em Bus DD ou LD
 leito Luxo categoria Turismo
Completo;
1 Pernoite  em Hotel em
Cordoba;
2 Pernoites em Hotel em
Mendoza;
4 Pernoites em Hotel em
Santiago;
1 Pernoite em hotel em San Luis
8 Cafés da Manhã;
Guia Acompanhante; 
Guia de Montanha;
City tour com Guia em Cordoba,
Santiago, Val Paraíso, Viña del
Mar, Mendoza;
Serviço de Bordo  personalizado; 
Taxas Aduaneiras;
Passeios Mencionados no
roteiro.

Inclui no Roteiro: 



*Sujeito à alteração sem aviso prévio em função da cotação do dólar
A cotação, excedendo os R$ 4,40, acréscimo no valor, inclusive o já pago.

Crianças (chd) até 10 anos (c/ Pacote Integral) 15% desconto.
Crianças (chd) até 4 anos isenta.

EMBRATUR:
23034.226.10.0001-0

Tel.:
(051) 3212.3921

Whats: 
(51) 9 8430-6133

www.uniexplorer.com.br
contato@uniexplorer.com.br

Importante
 

Levar:

*Portar documento de identidade SSP ou Passaporte válido. A sua falta exime a
operadora qualquer responsabilidade, inclusive reembolso. A Uni Explorer não
se responsabiliza por danos pessoais, perdas ou inconvenientes no itinerário,
desastres naturais, distúrbios civis, restrições governamentais ou qualquer
circunstância que escapem de nosso controle.
*A Uni Explorer se compromete a prestar os serviços de acordo com o
itinerário contratado, sempre e quando não existam circunstâncias que ponham
em risco a integridade dos passageiros. Reservamos o direito de modificar ou
alterar qualquer itinerário, de tal maneira que os passageiros possam continuar
sua viagem de forma segura.

Ent. + 4 de R$      650,00

Preço:

ou em 12x no pag seguro
* Preços sujeitos a alterações sem aviso

prévio

À vista R$ 3.080,00*14/09/19
29/09/19
25/01/20
09/05/20

Saídas:

Travesseiro;
Coberta;
Adaptador para tomada
(Chile);

Ativar Cartão Internacional;
Moeda Local (câmbio);
Hotéis com Secador;
Voltagem 220V.

Av. Borges de Medeiros 453,
sala 33.

CEP: 90020-023

Cordoba 
www.windsortower.com

 ( 1 Noite) H. Windsor

  (4 Noites)
www.genrooms.cl

H. Gen RoomsSantiago

   (2 Noites)Mendoza
www.premiumtowersuites.com

H. Premium Tower Suites

Obrigatório: 

Hotéis Programados (Confirmar com a operadora)

Chegada diretamente ao locar de embarque.

10º Dia – San Luis – Porto Alegre
Logo após o café da manhã, faremos check-out, para iniciarmos
retorno a Porto Alegre. Noite em Viagem.

11ºDia  – Porto Alegre

 (1 Noite)San Luis
www.premiumtowersuites.com

H. Premium Tower Suites

Ent. + 1 de R$     1.540,00
Ent. + 2 de R$    1.030,00
Ent. + 3 de R$       770,00

http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/
http://www.sagreshoteis.com.br/

