
 

MENDOZA-ARG e SANTIAGO DO CHILE 
25 de Agosto de 2020. 

25/08/2020 - Saída São Miguel do Oeste-SC,  passando por Maravilha-SC, Frederico Westesfalen-RS, 

São Borja-RS, Santo Thomé-ARG, Paraná-ARG, Santa Fé-ARG, Vila Mercedes-ARG e São Luis-ARG, 

chegando em Mendoza-ARG. 

26/08/2020 - Chegada em Mendonza a tarde. Tarde livre.  

27/08/2020 – MENDOZA. Após café da manhã, viagem para Santiago do Chile passando por caminhos 

deslumbrantes, com parada e visita a Punta del Inca, onde existe uma fonte termal e a passagem 

primitiva dos índios Incas e Araucanos. Após, parada para fotos no imponente monte Aconcágua com 

seus 6.980 metros de altura, segundo monte mais alto do mundo. Seguindo a Las Cuevas, última cidade 

Argentina, passando o Túnel que liga os dois Países e chegaremos em Portillo-CHI, famoso centro- sul 

americano de Ski. Seguindo viagem, faremos a descida dos caracoles, com lindas paisagens e belo 

cenário natural chegaremos em Santiago-CHI. Entrada no hotel. Noite livre.  

28/08/2020 – SANTIAGO. Após café da manhã faremos uma visita pela cidade, percorrendo a igreja de 

San Francisco, Cerro Santa Lúcia (onde a cidade foi fundada em 1541) e Palácio do Governo. À noite, 

temos a opção de assistirmos um show típico com jantar (opcional e não incluso no pacote). 

29/08/2020 – SANTIAGO. Após café da manhã, iremos para visita à cidade de Viña Del Mar, principal 

centro de veraneio do país e balneário de fama internacional onde realiza-se anualmente o festival de La 

Canción Latino Americana, e à cidade de Valparaíso, o mais importante porto de mar no Oceano 

Pacífico, e a maior cidade do litoral Chileno. Regressando a Santiago-CHI no final da tarde. Noite a 

combinar.   

30/08/2020 – SANTIAGO. Após café da manhã, em vans alugadas, faremos o passeio ao Valle Nevado 

(Opcional, transporte e aluguel de roupas não inclusos no pacote) no coração da região dos Andes, bem 

perto de Santiago, na maior estação de Esqui da América do Sul. O Valle Nevado está a 3.205 metros 

sobre o nível do mar e tem 9.000 hectares de área para esquiar. Retorno ao hotel.  

31/08/2020 – SANTIAGO. Após café da manhã, já no caminho de volta subiremos os caracoles 

passando pelas cordilheiras, onde chegaremos a Mendoza-ARG para entrada no hotel. À noite, opção de 

jantar em restaurante típico. 

01/09/2020 – MENDOZA. Após café da manhã, visita à Basílica San Francisco, Parque General San 

Martin, Teatro Grego de Vendina, e praças da cidade visita a uma vinícola. Ao final das visitas almoço e 

viagem de retorno.  

02/09/2020 – Em viagem. 

03/09/2020 – Chegada cidade de origem. 

 VALOR: R$ 3.800,00 (Três mil e oitocentos reais) por pessoa, ou parcelado. (Obs. Quitação do 
pagamento até a data da viagem).   

 INCLUI NO PACOTE: Transporte em ônibus leito total, guia local no chile e Mendoza, todos os 
pernoites com café da manhã em hotel 4 estrelas, água mineral durante a viagem, lanche. 

 NÃO INCLUI:  despesas extras e ingressos não mencionados no pacote telefonemas, lavanderia e 
frigobar. 

 DOCUMENTAÇÃO:  Carteira de Identidade com menos de 10 anos e em bom estado de 
conservação ou Passaporte. 

AS POLTRONAS SÓ SERÃO RESERVADAS MEDIANTE FORMALIZAÇÃO DA COMPRA DO PACOTE. 

OBS: MÍNIMO DE 28 PAGANTES PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM. A EMPRESA SE RESERVA O DIREITO DE 
ALTERAR HORÁRIOS OU DATA POR CIRCUNSTÂNCIAS DE EVENTUAIS OCORRÊNCIAS EM 
MUDANÇAS   CLIMÁTICAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS E DO GRUPO.   


