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

Pela manhã, city tour conhecendo os principais pontos turísticos,
Bairro Cívico, Parque San Martin, Monumento A Los Andes,
Teatro Grego de La Vendimia, já inclusos no pacote. Nesse dia
existe a possibilidade de realizar os seguintes passeios opcionais:
Cerro de La Glória, visita a fábrica de chocolates, vinícola e
olivícola. Essa região se destaca como uma das melhores
produtoras de azeite de oliva do mundo.

Horário:          Apresentação 8:30h, Saída 09:00h
Local:               Teatro São Pedro
Transporte:   Ônibus leito luxo categoria turismo
                        com ar condicionado

Durante a madrugada, travessia pelo túnel Sub Fluvial, entre as
cidades de Paraná e Santa Fé. Chegaremos em Córdoba no final
da manhã para city e logo após, faremos check-in no hotel.
Noite livre.

Após café da manhã com vista panorâmica da cidade de Córdoba,
faremos check-out do hotel. Seguiremos viagem para Mendoza,
com check-in previsto para às 17h. Noite livre.

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

Pontos de Embarque:

      Poa      Praça da Matriz
     
      Poa          Rodoviária
 
      BR 290  Demais pontos

1 º Dia: Porto Alegre - Córdoba

2º Dia: Córdoba

3º Dia: Córdoba - Mendoza 

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

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

4º Dia: Mendoza

(a combinar)



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.

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. Ao meio dia é possível degustar os
frutos do mar chilenos. Sugestão de passeio opcional conhecer
os bairros altos de Valparaíso. 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 - Cordilheira dos Andes – San Luis
Após o café da manhã, início de viagem com destino à San Luis
passando novamente pelas Cordilheiras dos Andes. Passagem
pelo Túnel Del Cristo Redentor e logo após, faremos os trâmites
aduaneiros. Chegada à San Luis aproximadamente 21h. Noite
livre.

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

5º Dia: Mendoza – Cordilheira dos Andes - Santiago

Chegada diretamente ao local de embarque.

10º Dia: San Luis – Porto Alegre
Após o café da manhã, faremos check-out e iniciarmos retorno
para Porto Alegre. Noite em viagem.

11ºDia: Porto Alegre



 

Transporte ônibus LD, DD ou leito luxo categoria turismo
com ar condicionado;
1  pernoite  em hotel em Córdoba;
2 pernoites em hotel em Mendoza;
4 pernoites em hotel em Santiago;
1  pernoite em hotel em San Luis;
8 cafés da manhã;
Guia de montanha;
City tour com guia local em Córdoba, Mendoza, Santiago, Val
Paraíso, Viña del Mar;
Serviço de bordo personalizado;
Taxas aduaneiras;
Passeios mencionados como inclusos no roteiro;
Acompanhamento de guia brasileiro;

Cerro da Gloria: US$ 10,
Fábrica de Chocolate: US$ 5,
Olivícola: US$ 10,
Vinicola: US$ 5,
Almoço de Despedida: US$ 30,

Bali Hai: US$ 90,

Bairros Altos: US$  15

   Incluso no Pacote
 

 
   Passeios Opcionais
 
Mendoza:

 
Santiago

 
Valparaíso:

 
 
   Hotéis programados: (confirmar com a operadora)
 
Córdoba (1 noite) Hotel Windsor 
www.windsortower.com
 
Mendoza (2 noites) Hotel Premium Tower Suites
www.premiumtowersuites.com
 
 
 
 
 

Santiago (4 noites) Hotel Plaza San Francisco 
www.plazasanfrancisco.cl/pt/
 
San Luis (1 noite) Hotel Premium Tower Suites 
www.premiumtowersuites.com

 



Cartões de crédito (todas as bandeiras, com exceção do
Banricompras).
PagSeguro em até 12x.
Para pagamento com boleto bancário consultar com nosso
atendimento.

Telefone (51) 3212.3921
Whats (51) 9 8430-6133

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

Av. Borges de Medeiros 453,
sala 33.

EMBRATUR:
23034.226.10.0001-0

CEP: 90020-023

16 a 26/05/20
05 a 15/09/20

30/01 a 09/02/21

Datas:
Preço:

À vista R$ 3.280,00*
Entrada R$ 1.640, + 1 R$  1.640,
Entrada R$ 1.095, + 2 R$  1.095,
Entrada R$   820, + 3 R$    820,
Entrada R$   660, + 4 R$    660,
Entrada R$    550, + 5 R$    550,
Entrada R$   495, + 6 R$     495,

Obs: 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.

*Valor sujeito à alteração sem aviso prévio em função da cotação do dólar.
A cotação, excedendo R$ 4,50 terá acréscimo no valor, inclusive o já pago.

Crianças com até 10 anos no pacote integral, tem 15% desconto.
Crianças até 4 anos isenta de pagamento.

Documentação Obrigatória:
Informar documento de identidade SSP ou passaporte e porta-
lo durante a viagem em perfeitas condições e dentro da validade
legal. A sua falta exime a operadora qualquer responsabilidade,
inclusive reembolso.

Valores e próximas datas:

Formas de pagamento:
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