DESDE

$732
6
DIAS

Santiago

SANTIAGO E VALLE DEL MAIPO
Roteiro:

Santiago

4N

Valle de Maipo

Datas de
chegada a Santiago:
Saída Diária
(mínimo 2 participantes)

Incluso:
ÏjƏƋƗƗƆƅƆƗƆ¹ƗƏƆƑƋƏƆì
ÏƠǀ ƈƐƆ ƗƆ ƅƌƗ½¥ ƅƌ ƅƇ§ Ɨ
manhã;
ÏyƈƈƐ ƏƆƑƋƏ Ɔ ƍƏ£ƌƈƅ ƍƆƋ ƅƈƗƗƆ
de Santiago;
Ï^ƆƈƏƆƑƋƏƍƆƋƒƈ¹ƅƋnƗƑƏƏèƅ÷jƏƆƑƈ¬LƅƑƋƅƌ
degustação de vinhos.
ÏơƋƌ½ê
Ï§ƏƆƈƐƆƏƅƈƋƃƗƌ§Ɛƈƅì
ÏƆƄƈƗƆƏƆƇƆƈ½±Ɔ¥ƌƆƅƈƗì
Ï1ƏƉƆƐè ƐƔè ƆƏƒƈ½ Ɔ ƆƔƐƏ ¥
mencionados.

Hotéis Previstos
América do Sul

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Chegada a Santiago

direção ao passeio para a Vinícola Undurraga com degustação de vinhos. Tempo livre. Retorno ao hotel. Acomodação.

4º Dia – Santiago

Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel.
Tempo livre. Acomodação.

Café da manhã no hotel, dia livre para atividades opcionais.
Acomodação.

2º Dia – Santiago

5º Dia – Santiago / Valle de Maipo / Santiago

Café da manhã e no horário previsto saída para city tour pela cidade de Santiago, para que possa ter uma panorâmica da cidade
e suas principais atrações que contrastam com sua rica história e
modernas e imponentes construções. El Palácio de La Moneda,
La Plaza de Armas, o Cerro Santa Lucía, o Parque Metropolitano
e os exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes, formam parte deste envolvente passeio. Tarde livre. Acomodação.

3º Dia – Santiago / Valle de Maipo / Santiago

Não incluso:

Café da manhã no hotel e no horário apropriado saída em

Preços por pessoa
Programa

Café da manhã no hotel e em horário previsto saída para passeio de dia inteiro a Vinícola de Concha & Toro e Vinícola de
Ƒƈ¬LƅƑƋƅƌƗƆƑƐ½¥ƗƆƒƈƆƋƌ½ê`ƆƐƏ
ao hotel. Acomodação.

6º Dia – Santiago / Brasil
Café da manhã e no horário previsto saída desde o hotel para o aeroporto para embarque em voo de
regresso.

Fim dos nossos serviços.

(Em USD):

Datas

Single

Duplo

02 Jan - 29 Fevereiro
$ 1.300
$ 734
ƠơLƈéƢƠƃdƆƐƆƌƄƏƃƾƠƾƠ
$ 1.310
$ 732
ƠơRƑƐéƢƠƃƒƆƌƄƏ
$ 1.372
$ 754
*A ordem de visitas e programação, pode ser alterada sem prévio aviso devido aos dias de operação das visitas.
*Os valores podem ser alterados no momento da reserva, sem prévio aviso.
*Tarifas não validas para datas festivas, feriados como Natal, Réveillon e outros.
*Os serviços de transfer são regulares e compartilhados a serem realizados entre 07:00 am – 21:00pm (fora deste horário
consulte suplemento).
Primeira - 6 dias

(Ou similares)

Cidade

Categoria Turística

Santiago

Hotel Providencia

32
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