SANTIAGO DE CHILE
CÓRDOBA E MENDOZA
VINÃ DEL MAR E BALPARAISO

Período:
de 16 à 25 Setembro 2022
Preço:
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 4.590,00
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 7.160,00
Valor Criança de 5 à 8 anos ________________________________________R$ 3.442,50
Forma de Pagamento:
A vista 3% de desconto
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros

Pacote Inclui:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Transporte em ônibus Double Decker Leito Leito
Guia coordenador Bilingue credenciado no Cadastur
01 diária de hotel 4 estrelas com café da manhã em Córdoba - Argentina
04 diárias de hotel 4 estrelas com café da manhã em Santiago de Chile
01 diária de hotel turística com café da manhã em Mendoza
City tour com guia local em Córdoba, Mendoza, Alta Montanha, Santiago de Chile, Vinha del
Mar e Valparaiso

ROTEIRO:
1º dia - 16/09/22 Sexta-feira - Cidade De Origem / Córdoba (Argentina)
Apresentação e embarque em ônibus leito leito. Aduana via São Borja/Santo Tome. Noite em trânsito.
Continuando viagem via túnel rodoviário submerso que liga as províncias de Entre Ríos e Santa Fé na
Argentina,
2º dia – 17/09/22 Sábado - Córdoba
Nossa viagem continua via túnel rodoviário submerso que liga as províncias de Entre Ríos e Santa Fé na
Argentina, parada para café da manhã, chegada prevista em Córdoba meio dia, check in hotel e restante
do dia livre, noite a combinar. 1º pernoite em hotel.
3º dia - 18/09/22 Domingo- Córdoba / Santiago de Chile
11:00 h após café da manhã check out do hotel e apresentação de nosso guia local para realizar o city
tour, na 1ª parte do Tur., a pé, visitaremos o centro histórico da cidade, praça San Martin, Cabildo,
Catedral, o calçadão e a Manzana Jesuítica declarada patrimônio da humanidade pela Unesco, foi
fundada no ano 1610. Tempo livre para almoço (não incluso). Nosso city tour continua com a 2ª parte de
ônibus visitando a região residencial da cidade, visita o parque Sarmiento, finalizando no ponto
panorâmico para apreciar a Roda Eiffel, obra de Gustave Eiffel (celebre pela obra a Torre Eiffel).
Embarque com destino a Chile, no percurso parada para jantar e noite em Trânsito.

4º dia – 19/09/22 Segunda-feira - Uspallata (Mendoza) / Santiago de Chile
Ao amanhecer começamos a subir Cordilheira dos Andes, apreciando a belíssima paisagem, com parada
para fotografias da represa de Potrerillos é um grande lago artificial formado pelas águas do Rio
Mendoza, parada para café da manhã em Uspallata (um pequeno povoado no meio da Cordilheira dos
Andes que serve de base para quem vai explorar a região), continuamos adentrando cada vez mais pela
Cordilheira dos Andes, paisagens de tirar o folego, até nossa próxima parada para fotografias em Puente
del Inca e placa do morro Aconcágua, é a cima mais alta da Cordilheira dos Andes com 6962 MSNM. Após
Tramites Aduaneiros para ingressar ao País de Chile. Chegada prevista a Santiago de Chile, final da tarde.
Check in Hotel e restante da noite livre. 2º pernoite de Hotel
5º dia - 20/09/22 Terça-feira - Santiago de Chile
08:00hrs após café da manhã , saída para realizar o city tour com guia local, visitaremos o morro de Santa
Lucia Cerro Santa Lúcia (com Ascenso), continuamos nosso recorrido pela Praça de Armas, a Catedral, e a
Municipalidade de Santiago. E o Palácio de La Moneda, sede do governo, seguimos visitando os bairros
mais tradicionais do centro histórico e o coração financeiro de Santiago, conhecido pelos seus modernos
prédios, finalizando o tour ao meio dia e retorno ao hotel. Após Almoço em horário a combinar vamos
visitar a vinícola mais famoso, Concha e Toro, e desvendar os mistérios do Casillero del Diablo (opcional).
A noite sugerimos ir ao jantar show de Bali-Hai, para apreciar o folclore da polinésia e das diversas regiões
do país. 3ª Pernoite de hotel
6º dia - 21/09/22Quarta-Feira - Santiago de Chile / Viña del Mar e Valparaiso
08:00 h após o café da manhã, embarque no ônibus com guia local para visitar a região balnearia do
oceano Pacifico, conheceremos a cidade na natal do escritor Pablo Neruda, Valparaiso, com parada para
fotografias, continuando nosso tour até Viña del Mar, parada para almoço na praia e assim chegar até o
oceano Pacifico, logo visita ao famoso relógio de Flores, cartão postal da cidade e após retorno a
Santiago. A Noite sugerimos conhecer o pátio Bela Vista para jantar. 4ª pernoite de hotel.
7º dia - 22/09/22Quinta-feira - Santiago de Chile
Dia destinado para opcionais, para quem quiser curtir a neve, sugerimos Visitar o centro de Sky
Farellones, é uma vila e estação de esqui localizada a 36 km de Santiago, situado em um pequeno vale na
Cordilheira dos Andes, perto de outras áreas de esqui, como Valle Nevado.
Para os amantes de cultura e literatura, poderão visitar a casa do Poeta Pablo Neruda. 5ª Pernoite de
Hotel
8º dia - 23/09/23 Sexta-Feira - Santiago de Chile / Mendoza
07:00hrs após café da manhã check out hotel e embarque para Mendoza, chegada prevista final da tarde
e restante da noite livre. 6ª pernoite hotel.
9º dia - 24/09/22 Sábado - Mendoza
Após café da manhã, em horário a combinar, embarque no ônibus com nosso guia local para realizar a
city tour pela cidade Mendocina, conheceremos (Basílica San Francisco, Parque General San Martin,
Teatro Grego e Ascenso ao Cerro de La Glória, visitaremos uma bodega para conhecer a forma de
produção de vinhos e tempo para compras, depois visitaremos uma Olivícola para conhecer a produção
de aceite de oliva e tempo para compras, ao finalizar, tempo para almoço e viagem de retorno a cidade
de Origem. Chegada Prevista pela manhã do 10º dia e fim de nossos serviços.
NOTA IMPORTANTE A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.
Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte de melhor
qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos para confirmação da saída da viagem.

