
 LAGOS ANDINOS 15 DIAS  

 

Saídas: Todos os Sábados 

 

Dia 1 Santiago.  Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Alojamento 

 

Dia 2 Santiago 

Café da manhã no hotel. Visita de meio dia à cidade de Santiago, passeio panorâmico pela 

principais atrações da cidade, onde contrastam sua rica história e suas modernas e imponentes 

construções Palácio La Moneda, Praça das Armas, Colina Santa Lucia, Parque 

Metropolitan e os bairros residenciais exclusivos de Vitacura e Las Condes fazem parte do 

Este passeio inesquecível. Retorno ao hotel. Alojamento 

 

Dia 3 Santiago - Viña del Mar - Santiago 
Café da manhã no hotel. Visita de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaíso (almoço não incluído). 

Valparaíso, principal porto do Chile, considerado Patrimônio Cultural da Humanidade por sua 

arquitetura incomum e exibição de becos, passagens e escadas que sobem aos cumes 

das colinas. E Viña del Mar, a estação turística mais visitada do nosso país, também conhecida 

como "Cidade Jardim" por estar cercada por áreas verdes, amplos caminhos para pedestres, belas 

praças e jardins floridos; Ambas as cidades são a porta de entrada para o imponente Oceano Pacífico. 

Retorno ao hotel. Alojamento 

 
Dia 4 Santiago 

Café da manhã no hotel. Traslado do hotel ao aeroporto  

Puerto Montt - Puerto Varas 

Recepção no aeroporto de Puerto Montt e traslado ao hotel na cidade de Puerto Varas, 

localizado em frente ao belo lago Llanquihue. Tarde livre. Alojamento 

 

Dia 5 Puerto Varas 

Café da manhã no hotel. Partida para Puerto Montt, que começa com uma vista panorâmica do Mirador, 

até o centro da cidade, passando por bairros residenciais e prédios governamentais, até o 

Plaza de Armas com sua igreja Catedral, o monumento aos colonizadores alemães, igreja do 

Jesuítas, pelas ruas Urmeneta e Antonio Varas, para a área comercial e portuária, em 

rota para a cidade de Chinquihue, retornando pelo mercado de frutos do mar de 

Angelmo com sua pitoresca feira de artesanato. Continuando pela rota pan-americana para o 

Puerto Varas, em frente ao lago Llanquihue, continuando pela rua San Francisco com seus 

Igreja Paroquial (1917), praça principal Vicente Pérez Rosales, Cassino Municipal, bairros 

residencial com suas casas antigas (algumas declaradas Monumento Nacional), à beira-mar 

na fronteira com o lago em direção à colina Philippi, de onde você tem uma vista panorâmica da 

cidade de Puerto Varas e seus arredores. Volto para o hotel. Alojamento 

 

Dia 6 Puerto Varas 

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir a cidade. Alojamento 

 

Dia 7 Puerto Varas - Bariloche 

Partida de Puerto Varas, na fronteira com o lago Llanquihue em direção a Petrohué. Embarque em catamarã 

para navegar no lago Todos los Santos em direção a Peulla. Chegada a Peulla. Almoço não incluído 

Continue de ônibus para Puerto Frías para embarcar no ferry e atravessar o lago Frías 

para Puerto Alegre. De Puerto Alegre, continue de ônibus para Puerto Blest e embarque 

de catamarã para navegar no lago Nahuel Huapi até Puerto Pañuelo. De Puerto Pañuelo 

Traslado de ônibus para a cidade de Bariloche.Chegada a Bariloche e traslado ao hotel. Alojamento. 
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Dia 8 - Bariloche 

Café da manhã no hotel. De manhã, eles farão um passeio panorâmico pelos arredores de 

a cidade, conhecida como Circuito Chico. O passeio consiste em um passeio panorâmico pela 

Principais pontos turísticos da cidade e da costa do lago Nahuel Huapi. Comece na Av. 

Ezequiel Bustillo, e após 8 Km., Em Playa Bonita, é possível apreciar a Ilha Huemul. Dez km 

mais tarde chegarão ao pé do monte Campanario, onde o teleférico que chega ao cume 

(subida opcional, não incluída) permite observar os lagos e colinas perto da cidade. 

Continuando o passeio, você encontrará o imponente Hotel Llao Llao e a Capela San Eduardo. Mais 

adiante atravessarão a ponte Angostura, sobre o rio de mesmo nome, para chegar à Bahia 

López, no sopé da colina homônima. Deixando a baía atrás de você chegará a um ponto panorâmico, 

varanda 

de onde você pode ver todo o lago Moreno e a península de Llao Llao. Pegando o 

circuito atravessará a ponte sobre o lago Moreno, na fronteira com Laguna El Trébol, e retomará 

Avenida Bustillo, de volta à cidade. 

Dia 9 - Bariloche 

Café da manhã no hotel. Dia livre. 

Dia 10 - Bariloche 

Café da manhã no hotel. Dia livre. 

Dia 11 - Bariloche 

Café da manhã no hotel. 

Traslado ao aeroporto de Bariloche, para embarcar em vôo para o próximo destino. 

Dia 12 - Buenos Aires 

Traslado ao hotel. Resto do dia de folga. 

Dia 13 - Buenos Aires 

Café da manhã no hotel. 

De manhã, City Tour pela cidade. Esta excursão transmite a emoção de um 

Buenos Aires múltipla Você conhecerá o símbolo da nossa cidade: o Obelisco. 

Visitarão lugares como os de maio, San Martín, Alvear, do Congresso; Avenidas: 

Correntes, 9 de julho, entre outros; Bairros com história como La Boca e 

San Telmo, suntuoso como Palermo e Recoleta, e moderno como Puerto Madero. 

Eles também apreciarão os parques Lezama e Tres de Febrero, áreas comerciais e 

estádios de futebol financeiros e reconhecidos, entre outras atrações. 

Dia 14 - Buenos Aires Dia livre para compras ou excursões opcionais. 

Dia 15 - Buenos Aires Café da manhã. Traslado ao aeroporto para voar para IGR. 

Inclui: 

SANTIAGO 

Inclui: 

Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto 

3 noites de hospedagem com café da manhã 

1 City Tour de meio dia em Santiago 

1 excursão de dia inteiro City Tour Viña del Mar e Valparaiso 

PUERTO MONTT / PUERTO VARAS 

Inclui: 

Transfer Aeroporto / Hotel 

3 noites de hospedagem com café da manhã 

1 city tour de meio dia em Puerto Montt e Puerto Varas 

1 Travessia dos Lagos Puerto Varas / Bariloche 
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Bariloche 
Serviços Incluídos: 

03 Noites de Hospedagem em Hotel selecionado no BRC 

Transferências do Aeroporto BRC / Hotel / BRC SIB 

SIB de pequeno circuito (meio dia) com guia em espanhol 

Café da manhã e impostos 
 

Buenos Aires 
· Transfer aeroporto / hotel / aeroporto em serviço semi-privado. 

· 03 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã e taxas incluídas. 

· Excursão de meio dia pela cidade em serviço regular (retorno ao hotel por conta própria). 

· Isenção de impostos: Guia para recuperar o imposto. 

· Tour de compras em fábricas de couro, roupas, etc. 

· Casino Puerto Madero: entrada gratuita e bebida de boas vindas (acima de 18 anos) 

· Restaurante Puerto Cristal: 10% de desconto no menu. 

 -Inclui seguro GTA Plano Rubi. 

Parte Terrestre- Preços em US$ por pessoa em Entrada 25% e saldo em 9 X  

01 al 31 Octubre 2019 01 al 30 Noviembre 2019 01 Diciembre al 28 Febrero 2020 

SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

4.209 2.939 2.807 4.209 2.469 2.324 4.039 2.385 2.200 

4.105 2.943 - 3.864 2.326 - 3.403 2.276 - 

3.386 2.454 - 3.386 2.064 2.033 2.769 1.998 - 

3.060 1.913 - 3.060 1.913 - 2.517 1.832 - 

3.224 1.967 1.834 3.224 1.967 1.834 3.138 1.924 1.812 

         

Parte Terrestre e Aérea- Preços em US$ por pessoa em Entrada 25% e saldo em 9 X  
01 al 31 Octubre 2019 01 al 30 Noviembre 2019 01 Diciembre al 28 Febrero 2020 

SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

4.984 3.714 3.582 4.984 3.244 3.099 4.814 3.160 2.975 

4.880 3.719 - 4.639 3.101 - 4.178 3.051 - 

4.161 3.229 - 4.161 2.839 2.808 3.544 2.773 - 

3.835 2.688 - 3.835 2.688 - 3.292 2.607 - 

3.999 2.742 2.609 3.999 2.742 2.609 3.913 2.699 2.587 
 


