Córdoba, Mendoza, Santiago, Viña del Mar, Valparaiso
Saída 28/09/2018

1º dia 28/09/2018 – Origem / Córdoba:
Embarque às 13h com destino a Córdoba
2º dia 29/09/2018 – São Borja / Paraná / Córdoba:
Pela manhã deslocamento pelas cidades de Federal, Paraná e Santa Fé. Chegada em Córdoba no começo da
tarde e hospedagem. Em horário agendado com guia local, city tour pela cidade de Córdoba conhecendo os
principais pontos turísticos desta cidade histórica, fundada pelos jesuítas da Companhia de Jesus. 1 noite
3º dia 30/09/2018 – Córdoba / Mendoza (650 km):
Após café da manhã, check out hotel e viagem pela Sierra Grande, passando por Villa Carlos Paz, Alta Gracia e
Mina Clavero (parada para almoço). Transitaremos pela província de San Luis com previsão de chegada a
Mendoza no começo da noite, check in hotel e restante da noite livre. 2 noites
4º dia 01/10/2018 – Mendoza / Uspallata / Las Cuevas / Los Andes / Santiago (362 km):
Sairemos do hotel por volta de 8hrs para realizar a travessia da Cordilheira dos Andes. Começamos transitando
pela Rodovia Nacional Nº 7 para ir adentrando na pré-cordilheira onde encontramos o Valle de Potrerillos, e
posteriormente o histórico Valle de Uspallata, um oásis verde a 1.900 metros sobre o nível do mar, lugar onde
ocorreram as filmagens do lembrado filme “Sete anos no Tibet”, com Brad Pitt. No local realizamos uma de
nossas paradas técnicas. O circuito continua para adentrar na imensidade da Cordilheira (agora no sistema
frontal) e seguir subindo até chegarmos na histórica ponte sobre o Río Picheuta, e logo, apreciar Polvaredas,
Punta de Vacas e Los Penitentes (centro de esqui), chegando assim até o majestoso Puente del Inca. Esta obra
da natureza se apresenta como uma ponte natural onde suas águas termais fluem continuamente até se
encontrarem com o caudaloso Río Cuevas. Ali podemos observar as ruínas do velho hotel SPA, destruído por
uma avalanche de neve e pedras no ano de 1965, um ícone de hotelaria de montanha onde chegavam
antigamente viajantes do mundo todo no trem transandino. Finalizando este circuito vamos admirar o pico mais
alto do continente: o Monte Aconcágua (6.962msnm). Este gigante conhecido como ¨sentinela de pedra¨. Nossa
viagem prossegue em rumo a fronteira com o Chile, atravessando o túnel Cristo Redentor (3,5 km a
3.165msnm) para chegar ao controle de fronteira de Paso Los Libertadores. Após o tramite seguimos a
Santiago passando pelo centro de esqui de Portillo e descendo a famosa rodovia Los Caracoles com suas
curvas de 180º. Chegada em Santiago no começo da noite. 3 noites

5º dia 02/10/2018 – Valle Nevado:
Após café da manhã, visitaremos o Centro de Ski mais desejado pelos Brasileiros, O Valle Nevado. Mas a visita
não é só para quem esquia, com a inauguração de um teleférico de cabine fechada aberto a não esquiadores, a
visita passa a valer a pena também para quem só quer contemplar a paisagem. O teleférico leva ao restaurante
Bajo Zero, localizado a 3.200 de altitude, onde é possível almoçar durante a temporada de esqui. (Subida
Teleférico e Almoço Opcional). À noite, sugerimos visita ao Mall Arauco e jantar no Restaurante Giratório,
localizado no 18º andar de um prédio, com vista panorâmica da cidade, o restaurante realiza um giro de 180º e
pode se observar toda a capital chilena. 4º pernoite.
6º dia 03/10/2018 – Tour Vina Del Mar e Valparaiso:
Excursão de dia inteiro, uma viagem de 120 km entre Santiago, Valparaíso e Viña del Mar, chegaremos primeiro
ao porto de Valparaíso (capital legislativa e principal porto do país) declarado pelo UNESCO Patrimônio Cultural
da Humanidade. Valparaíso desempenhou um importante papel geopolítico na segunda metade do século 19,
quando a cidade serviu como uma escala importante para os navios que viajam entre os oceanos Atlântico e
Pacífico através do Estreito de Magalhães. Sempre foi um imã para imigrantes europeus, os habitantes da
cidade construída de forma espontânea até em suas encostas, fazendo grupos de casas multicoloridas que
desafiam a gravidade. Veremos também a Plaza de lá Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a Gloria Naval,
21 de Mayo (ponto de vista imperdível para apreciar a paisagem). Logo, Viña del Mar, onde paramos para o
almoço (por conta dos passageiros). O passeio continua conhecendo o Relógio de flores, o Casino, a beira-mar,
onde podemos ver as praias. No fim do passeio retorno a Santiago. 5 noites

7º dia 04/10/2018 – Santiago do Chile:
Após o café da manhã Tour Santiago do Chile. Nosso primeiro destino chamado de Palácio do Governo La
Moneda, é a sede do Presidente da República do Chile, Em seguida, visita La Plaza de Armas, que surgiu em
conjunto com a fundação da cidade em 12 de fevereiro de 1541, The Post Office, o Município de Santiago, a
Catedral Metropolitana e, posteriormente, visitar o Paseo Ahumada que é o principal centro comercial de
Santiago aqui os preços de venda e aluguel de escritórios são os mais altos na América Latina. Continuamos
nossa turnê no Mercado Central, estrutura foi construída na Grã-Bretanha foi inaugurado em 15 setembro de
1872 Hoje é o lugar perfeito para almoçar e saborear os melhores frutos do mar do Pacífico aqui há uma
variedade de restaurantes, em seguida, visita ao Cerro Santa Lucia, onde a partir de seu topo, vemos um
quadro completo de Santiago lugar ideal para tirar fotos de memórias e, finalmente, terminar com a sua
chegada ao hotel. Restante da tarde livre. Sugerimos a noite Jantar Show de folclore chileno e Polinésio em
Bali-Hai, Exótico ambiente decorado com valiosas esculturas de madeira que projetam imagens da antiga Ilha
de Páscoa especialmente preparadas para uma grande viagem imaginária à Polinésia, Na entrada ao
restaurante dão a boas-vindas cinco enormes moais e no seu interior tudo está disposto para garantir uma noite
inesquecível, o restaurante com chef altamente qualificados são responsáveis por a criação de pratos
internacionais e chilenas, o opcional inclui jantar (entrada, Prato principal, Sobremesa e bebida) e o Show com
uma duração de 2 h. 6 noite.
8º dia 05/10/2018 – Santiago / Mendoza:
Após café da manhã, viagem com destino a Mendoza. 7º pernoite

9º dia 06/10/2018 – Dia de Vinícolas:
Programação com operador local para visita a uma vinícola selecionada. Ao meio dia, almoço programado na
Vinícola Nieto Senetiner, com degustação de vinhos (não incluído). 8º pernoite
10º dia 07/10/2018 – Visita a Mendoza:
Após café da manhã city tour em Mendoza. Começando no museu que fica em um lugar original e histórico:
onde Dom Pedro del Castillo fundou a velha cidade de Mendoza, em 1561. Passaremos pelas principais praças
da cidade, como a Plaza Independência e a Plaza España, onde você poderá ver alguns dos edifícios mais
bonitos de Mendoza, com uma arquitetura incrível, como a Catedral e a Basílica de San Francisco. Outros
pontos turísticos de Mendoza são a rua Emilio Civit, que cruza uma linda área residencial da cidade, o Parque
General San Martín, com seu lindo jardim de rosas, o Cerro de La Gloria (subida opcional em vans especiais –
não incluso) e o incrível monumento ao Exército dos Andes, o Estádio Mundialista e o Anfiteatro Frank Romero
Day. Almoço no Shopping e início da nossa viagem de retorno. Noite em transito.
11º dia 08/10/2018 – Cidade de Origem:
Chegada à tarde.

Itens Inclusos no Pacote:









Viagem em ônibus leito total;
08 noites de hospedagem em Hoteis com café da manhã;
City Tour em Cordoba com guia local;
City Tour em Mendoza e arredores com guia local;
Travessia da cordilheira dos andes (Uspallata, Puente del Inca, Las Cuevas);
City Tour em Santiago com guia local;
Passeio dia todo a Vina del Mar e Valparaiso com guia local;
Visita ao Valle Nevado.
Passeios Opcionais por Pessoa:




Jantar e Show Bali Hai: R$ 250,00;
Visita A Vinicola Concha Y Toro: R$ 100,00.

Hotéis Previstos:




Córdoba: 1 HOTEL AMERIAN 4* Mendoza: 3 HOTEL AMERIAN 4* Santiago: 4 HOTEL HOTEL DIEGO DE ALMAGRO

Investimento/Valor por Pessoa:


R$ 2.990,00 ( dois mil novecentos e noventa reais) por pessoa.
A vista ou parcelado

