CHILE: Santiago & Valparaíso e Deserto de Atacama
Pacote regular ou privativo
SANTIAGO & VALPARAÍSO (4 dias / 3 noites)

DESERTO DE ATACAMA (3 dias / 2 noites)

1º dia – SANTIAGO
Recepção no aeroporto de Santiago e traslado ao hotel. À tarde,
passeio pelos pontos mais atraentes de Santiago: o centro
histórico com sua Plaza de Armas, Municipalidad, o Correio, a
Casa do Governo “La Moneda”, Cerro Santa Lucía e o Mercado
Central. Prosseguimento para conhecer a parte moderna da
cidade: área residencial e novas áreas comerciais.

1º dia – SANTIAGO  CALAMA
Recepção no aeroporto El Loa em Calama e traslado a São Pedro de
Atacama via Cordilheira de Domeyko. À tarde, excursão ao Vale da
Lua, passando pela Cordilheira do Sal. Visita às grandes dunas de
sal, ao majestoso anfiteatro, a Quebrada de las Salinas e ao
monumento natural de sal das Três Marias. Após desfrutar de um
entardecer mágico com vista privilegiada do vale, retorno a São
Pedro e traslado ao hotel.

2º dia – VALPARAÍSO E VIÑA DEL MAR
Café da manhã* Dia de visita à região costeira de Viña del Mar,
conhecida como a “Cidade Jardim”, e Valparaíso percorrendo os
vales de Curacavi e Casablanca. Ao chegar em Valparaíso, visita
ao porto, a Plaza de la Victoria, Paseo Yugoslavo, Atkinson e 21
de Mayo, passando também pelas tradicionais colinas desta
cidade portuária adornadas com casas de diversas cores, onde
estão estabelecidos restaurantes e hotéis pitorescos.

2º dia – DESERTO DE ATACAMA
Café da manhã* Excursão às lagoas altiplânicas Miscanti e
Miñiques, localizadas a mais de 4 mil metros de altura. Após parada
para almoço em Socaire, traslado ao Salar de Atacama para visitar
a Lagoa Chaxa, na Reserva Nacional dos Flamingos, para
observação de três das seis espécies de flamingos que existem no
mundo. Prosseguimento para o povoado de Toconao para
conhecer a Igreja de São Lucas e a Torre Campanário. Retorno a São
Pedro.

3º dia – SANTIAGO
Café da manhã* Meio dia de visita a um vinhedo do Vale del
Maipo, com degustação incluída, para conhecer os vinhedos, as
adegas e a história da vinha. Tarde livre.

3º dia – CALAMA  SANTIAGO
Durante a madrugada, saída até os Gêiseres de Tatio, trekking de
observação pelas diferentes atividades geotermais. Leve café da
manhã e tempo para banho em piscina de água termal. Retorno a
São Pedro visitando o povoado de pastores de lhamas Machuca,
com suas pitorescas casas de adobe, palha madeira de cactos. À
tarde, traslado ao aeroporto de Calama.

4º dia – SANTIAGO
Café da manhã* Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

O PACOTE INCLUI
 04 noites de acomodação em hotel escolhido ou similar;
 Café da manhã conforme mencionado no programa;
 Serviço regular: passeios com serviço compartilhado e
guia falando espanhol e traslados sem guia;
 Serviço privativo: passeios privativos com guia falando
espanhol e traslados com guia, exceto na excursão ao
vinhedo.
Nota: Entrada a museus não inclusa.
SANTIAGO & VALPARAÍSO – mínimo de 2 participantes
PREÇO POR PESSOA (em dólar americano)
QUARTO
QUARTO
HOSPEDAGEM
SERVIÇO
INDIVIDUAL
DUPLO
HOTEL MONTERCARLO / REGULAR
USD 895,00
USD 690,00
OPORTO ***
PRIVATIVO
USD 1.045,00
USD 845,00
TORREMAYOR LYON std
REGULAR
USD 1.115,00
USD 810,00
PROVIDENCIA superior
PRIVATIVO
USD 1.275,00
USD 965,00
CUMBRAS LASTARRIA /
REGULAR
USD 1.585,00
USD 1.035,00
RENAISSANCE
PRIVATIVO
USD 1.770,00
USD 1.225,00
Nota: tarifas válidas até dezembro de 2018, sujeitas a alteração de acordo
com a flutuação da moeda local.

O PACOTE INCLUI
 02 noites de acomodação em hotel escolhido ou similar;
 Café da manhã e refeição conforme mencionados no
programa;
 Serviço regular: passeios com serviço compartilhado e
guia falando espanhol e traslados sem guia
 Serviço privativo: passeios privativos com guia falando
espanhol e traslados sem guia;
 Entrada nos parques.
Nota: passagem aérea Santiago/Calama/Santiago não inclusa.
DESERTO DE ATACAMA – mínimo de 2 participantes
PREÇO POR PESSOA (em dólar americano)
QUARTO
QUARTO DUPLO
HOSPEDAGEM
SERVIÇO
INDIVIDUAL
HOSTAL TERRACOTA /
REGULAR
USD 720,00
USD 665,00
KATARPE
PRIVATIVO
USD 1.640,00
USD 1.585,00
CASA DON TOMÁS /
REGULAR
USD 845,00
USD 705,00
HTL SAN PEDRO std
PRIVATIVO
USD 1.790,00
USD 1.655,00
ALTIPLANICO std /
REGULAR
USD 945,00
USD 800,00
POBLADO KIMAL
PRIVATIVO
USD 1.900,00
USD 1.755,00
REGULAR
USD 1.505,00
USD 1.080,00
CUMBRES ATACAMA
PRIVATIVO
USD 2.480,00
USD 2.060,00

