
02 a 08/08/2023

Roteiro CORDILHEIRA
DOS ANDES

SANTIAGO
DO CHILE



Saída do Aeroporto de Salvador em direção ao aeroporto de
Santiago, no Chile, às 11:25 e previsão de chegada as 21:00. Faremos
uma escala em Guarulhos/SP.
Orientamos aos viajantes que separem esse primeiro dia para viajar
em quaisquer horários, deixando disponibilidade para troca de de
voo que podem ocorrer pela cia aérea em virtude de ajuste de malha
aérea, nevasca, clima, etc.
Após chegarmos em Santiago, seguiremos para a nossa
hospedagem. 
Orientamos ao viajante comer no aeroporto ou levar lanche na bolsa.
Devido ao horário que chegaremos, bares e restaurantes podem
estar fechados.

 7 dias

1° dia - 02/08/2023

santiago - chile



Café da manhã às 07:00. Saída as 09:00 para City Tour na cidade
de Santiago. A proposta do roteiro de hoje é o viajante viver a
cidade, fazendo parte da rotina do cidadão chileno. Dessa forma,
seguiremos para o centro da cidade utilizando o metrô de Santiago,
experimentando o transporte público local. Caminharemos entre os
cidadãos chilenos, visitando os principais pontos turísticos da região,
como por exemplo o Palácio La Moneda, a Plaza de Armas, Catedral
Metropolitana, o Palácio tribunal de Justiça, dentre outros. Em
seguida pararemos para almoço no Mercado Central. Após almoço
seguiremos para o Cerro San Cristóbal.
Conheceremos o Parque Metropolitano de Santiago, onde teremos
uma bela vista da cidade com as cordilheiras no horizonte.
Passearemos de funicular, conhecendo o santuário da Imaculada
Conceição e andaremos de bondinho pelo Cerro San Cristóbal. 
Após visita, retornaremos para a nossa hospedagem em Santiago. A
noite será livre.

 7 dias

2° dia - 03/08/2023

santiago - chile



Café da manhã às 07:00. Saída as 07:45 para conhecermos as
lindas cidades litorâneas de Valparaiso e Viña del Mar, banhadas
pelo oceano pacífico. Passaremos o dia curtindo a história,
arquitetura, gastronomia, paisagens, museu Fonck, praia e o charme
das cidades. Do mirante Cerro Concepcion teremos uma vista ampla
da região a margem do oceano pacífico.
Durante o dia caminharemos em ValParaíso e Viña Del Mar.
Orientamos que o viajante esteja com tênis confortável para
caminhada.
No final da tarde retornaremos para Santiago. A noite será livre para
o viajante curtir a capital chilena.

OBS: Indicamos ao viajante conhecer o Sky Costanera Shopping,
prédio mais alto do Chile e um dos maiores da América Latina.

 7 dias

3° dia - 04/08/2023

santiago - chile



Saída da pousada às 06h para visitação a Portillo. A saída cedo é
necessária em virtude da distância até o destino do dia. Os viajantes
tomarão café da manhã na estrada em um ponto de apoio (OBS:
Café da manhã por conta de cada viajante). Orientamos que o
viajante coma em pequenas quantidades, pois é comum o enjoo no
caminho até Portillo em virtude das muitas curvas no caminho que
circundam as cordilheiras e altitude de 2.880m em relação ao nível
do mar.
Durante todo o dia visitaremos um dos principais e mais belos pontos
turísticos do Chile, conhecendo a neve e a bela paisagem nas
Cordilheiras dos Andes.
Por volta das 15h/15h30 retornaremos a Santiago.
A noite será livre para o viajante curtir a noite da cidade.

OBS: Indicamos o viajante conhecer o restaurante Giratório, que fica
no topo de um prédio no bairro da Providência, com uma vista 360
da cidade.

 7 dias

4° dia - 05/08/2023

santiago - chile



Café a partir das 07:00. Saída as 10:00 para conhecermos os
famosos vinhos chilenos em visita a uma vinícola da região. 
Durante o passeio o viajante poderá degustar e conhecer um pouco
da história dos vinhos produzidos no Chile, bem como das uvas da
região.
Após visita seguiremos para o centro de artesanato, em frente ao
Morro Santo Lucia, para o visitante que deseja comprar
lembrancinhas.
Em seguida, retornaremos para nossa hospedagem. A noite será livre.

OBS: Indicamos ao viajante visitar os bares e restaurantes da
BellaVista em Santiago.

 7 dias

5° dia - 06/08/2023

santiago - chile



Saída do hotel às 06h para visitação ao Vale Nevado e a Farrellones.
No caminho faremos uma parada café da manhã (custo de
responsabilidade do viajante). Durante o passeio o viajante
conhecerá dois dos cenários mais encantadores do Chile: O vale
Nevado, que está a 3.000 metros de altitude, e o Parque Farrellones
a 2.500 metros de altitude que conta com um cenário fascinante. A
seguir observações importantes do passeio:
- O passeio de ski, aluguel de roupas para frio, entrada no parque de
neve Farrellones e outras atividades do Vale Nevado e Farrellones
não estão inclusos no pacote, ficando a critério de cada viajante a
escolha do que deseja fazer, bem como do pagamento do seu
respectivo custo no local;
Caso haja neve suficiente e o parque de neve esteja aberto em
Farrellones, o viajante poderá ficar no parque e curtir suas
atividades, assumindo os custos de todas as atividades escolhidas e
entrada no parque. Os que não optarem por brincar no parque de
neve, seguem para o Vale Nevado. 

 7 dias

6° dia - 07/08/2023

santiago - chile



O viajante que optar ficar em Farrellones não poderá ir para o Vale
Nevado, visto que o tempo é insuficiente para curtir o parque e
conhecer o Vale Nevado no mesmo dia. Quando o grupo retornar do
Vale Nevado, buscará o viajante que decidir ficar no parque de neve
em Farrellones.
Após visitação ao Vale Nevado e ao Farrelones, por volta das 15h30,
retornaremos a nossa hospedagem na cidade de Santiago. A noite
será livre.

OBS: Indicamos ao viajante curtir os bares e restaurantes o bairro
Providência.

 7 dias

6° dia - 07/08/2023

santiago - chile



Saída do Aeroporto de Santiago às 11:25 em direção ao aeroporto de
Salvador, com chegada prevista para as 00:25. Faremos uma escala
em Guarulhos/SP.
Orientamos aos viajantes que separem esse primeiro dia para viajar
em quaisquer horários, deixando disponibilidade para troca de de
voo que podem ocorrer pela cia aérea em virtude de ajuste de malha
aérea, nevasca, clima, etc.

 7 dias

7° dia - 08/08/2023

santiago - chile



Transporte aéreo SSA-CHL-SSA;
1 (uma) bagagem despachada de até 23kg;
Hospedagem em Hostal em Santiago;
Acompanhamento da equipe Viver Turismo;
Passeios: City Tour em Valparaíso e Viña del Mar, visitação ao Vale
Nevado e a Farrelones, visitação a Portillo, City Tour em Santiago
com visita aos pontos turísticos descritos no roteiro, visitação ao
Cerro San Cristobál com passeio de funicular e teleférico, visitação a
vinícola com degustação de vinhos;
Ingressos e taxas dos passeios;
Fotos e vídeos;
Seguro viagem;
Translado aeroporto-hotel-aeroporto;
Translado para os passeios;
Acompanhamento de guia local de Santiago.

 7 dias

pacote inclui:

santiago - chile



Cartão de crédito em até 10x 658,00;
Depósito/Pix/Transferência - R$ 6.350,00 (podendo parcelar)
Você também pode adquirir via pix parcelado + cartão 10x.

Membros do "Viver Clube" ATIVOS tem desconto de 5% sobre a
opção escolhida.

Hospedagem: Acomodação automática em quartos duplos/triplos de
acordo com disponibilidades. Há a opção de hospedagem em quarto
single, com acréscimo de R$ 900,00

OBS: Valores sujeitos a alteração pela cia aérea sem aviso prévio.

 7 dias

valores:

santiago - chile



Levar adaptador de tomadas para carregar aparelhos eletrônicos,
pois no Chile o modelo é diferente do Brasil;
Levar caneta para preencher os formulários de imigração ao chegar
em Santiago. Frequentemente disponibilizam apenas uma caneta,
fazendo com que as filas fiquem enormes;
Levar um floratil para possíveis problemas estomacais no país em
virtude da culinária diferente e da altitude;
Roupas de frios são fundamentais. Visitaremos o Vale Nevado que
fica em altitude, sendo o frio muitas vezes abaixo de 0 graus;
Os viajantes devem chegar ao aeroporto com no mínimo 3h de
antecedência, a fim de evitar contratempos e perda do voo;
O clima mundial passa por transformações incontroláveis. Logo, não
temos como garantir neve ou quantidade de neve, bem como que
estejam disponíveis as atividades de neve durante o nosso passeio.
Entretanto, normalmente durante o período que estaremos no Chile
há neve nos atrativos.

 7 dias

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

santiago - chile


