Costa Rica completa
5º Dia – Parque Nacional Tortuguero / Arenal

Desde

Café da manhã. Traslado em bote até Caño Blanco. Almoço pic-nic
em Guapilés e traslado em ônibus para o Arenal. Se as condições
climatéricas permitirem, poderá disfrutar de espectaculares vistas
do imponente vulcão. Hospedagem.

$1.686
12

6º Dia – Arenal

Café da manhã. Manhã livre. À tarde, caminhada pela zona
do vulcão Arenal, seguida de um banho relaxante nas águas
termais do balneário Tabacón, provenientes directamente do
Vulcão. Jantar e traslado ao hotel. Hospedagem.

Di a s
ref: LUS – CRP12D
7 refeições

7º Dia – Arenal / Monteverde

Café da manhã. Saída para Monteverde, famosa pelo seu “Bosque
Nuboso” e a sua grande biodiversidade de flora e fauna. Esta reserva,
situada a mais de 1400m de altura, junto à Reserva de Santa Elena, é
o lugar onde habita o emblemático quetzal. Tarde livre. Hospedagem.

Monteverde

Roteiro:
San José 2N
Vulcão Poás /
Cataratas La Paz /
Parque Nacional Tortuguero 2N
Arenal 2N Monteverde 2N
Manuel António
ou Guanacaste-Tamarindo 2N
Datas de
chegada a San José:

Diárias de Janeiro a Novembro de 2019
(mín.2 participantes)

Incluso:

•1
 1 noites de hospedagem com café
da manhã;
•7
 refeições;
• T udo incluído na opção GuanacasteTamarindo;
•G
 uias locais em língua espanhola;
• T raslados de chegada e saída em privado;
• T raslados internos em ônibus “shuttle”.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições
• Museu da Tartaruga e Taxa Tortuguero –
$15;
• Taxa de saída – $ 30;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

2º Dia – San José / Vulcão Poás / Cataratas La
Paz / San José

Café da manhã. Saída para o Parque Nacional Volcán Póas,
com visita em rota a Alajuela para ver as plantações de café
e de romãs. Já no vulcão, visita da cratera e da Lagoa Botos.
Continuação para o Jardim das Cataratas de La Paz - visita às
exuberantes quedas de água Templo, Magia Blanca, Encantada e La Paz; galeria de colibris e jardim de mariposas. Almoço
em restaurante local. Retorno a San José. Hospedagem.

9º Dia – Monteverde / Manuel António ou
Guanacaste -Tamarindo

Café da manhã. Traslado às praias do Pacífico. Pode eleger entre Manuel António e Guanacaste-Tamarindo. Hospedagem.
Nota: Jantar incluído na opção Guanacaste- -Tamarindo

3º Dia – San José / Parque Nacional Tortuguero

Saída muito cedo para a costa caribenha através do Parque Nacional
Braulio Carrillo. Parada em Guapilés para café da manhã e continuação em bote a motor para Tortuguero, navegando pelos seus extraordinários canais. À tarde, visita à povoação e ao Museu de Conservação da Tartaruga. Pensão completa e hospedagem no lodge.

10º Dia – Guanacaste-Tamarindo ou Manuel António

4º Dia – Parque Nacional Tortuguero

Café da manhã. Traslado em ônibus para San José. Hospedagem.

Café da manhã. Dia livre para desfrutar da praia e usufruir das
facilidades do hotel. Hospedagem. Nota: Tudo incluído na opção
Guanacaste-Tamarindo

11º Dia – Guanacaste ou Manuel António / San José

Café da manhã. Caminhada pelos trilhos naturais e navegação
pelos canais para conhecer a flora e fauna locais. Pensão completa e hospedagem no lodge.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

12º Dia (Quinta) – San José / Brasil

Café da manhã. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Cidade

Categoria Turística Superior

Categoria Primeira

Categoria Primeira Superior

San José
Tortuguero
Arenal
Monteverde
Manuel António
Guanacaste

Wyndham Garden
Pachira Lodge
Arenal Paraiso
Monteverde Country
California
Occidental Tamarindo

Radisson
Pachira Lodge
Arenal Manoa
Establo
San Bada
Casa Conde del Mar

Real Intercontinental
Manatus
Arenal Kioro
Establo
Parador Tropical
Westin Conchal

Programa Categoria

(Em USD):

Turística
Superior
Opção
Manuel
Antonio

Primeira
Primeira
Superior

Preços por pessoa
Programa

Datas

Duplo

Single

Triplo

06Janeiro – 12Abril ; 22Abril – 30Abril
01Maio – 03Novembro
07Janeiro - 11Abril ; 22Abril – 30Abril ;
15Novembro – 30Novembro
01Maio – 14Novembro
04Janeiro – 13Abril ; 22Abril – 30Abril
01Maio – 30Junho ; 01Setembro – 30Novembro
01Julho – 31Agosto

1.713
1.686

2.326
2.301

1.547
1.540

1.980

2.821

1.730

1.953
2.839
2.667
2.766

2.766
4.143
3.897
3.997

1.711
2.521
2.390
2.473

Datas

Duplo

Single

Triplo

06Janeiro – 12Abril
22Abril – 30Abril
01Maio – 30Junho
01Agosto - 30Novembro
07Janeiro – 11Abril ; 22Abril – 30Abril
01Maio – 27Junho ; 14Julho – 30Novembro
28Janeiro - 13Julho
22Abril – 30Abril
01Maio – 30Junho
01Julho – 16Agosto
17Agosto - 31Agosto
01Setembro – 31Agosto
01Novembro – 30Novembro

1.907
1.856
1.829
1.877
2.099
2.009
2.246
3.201
2.896
3.037
2.983
2.884
2.939

2.650
2.367
2.344
2.617
2.940
2.787
3.187
4.441
4.109
4.259
4.177
4.076
4.157

1.723
1.677
1.669
1.713
1.901
1.807
2.044
2.916
2.649
2.771
2.574
2.493
2.689

(Em USD):

Categoria
Turística
Superior

Primeira
Opção
Guanacaste

América Latina

Café da manhã. De manhã realizará uma das aventuras mais famosas da Costa Rica – o Canopy. Esta actividade consiste em
escorregar por cabos suspensos no ar entre árvores a uma altitude considerável. São 15 cabos e 18 plataformas para percorrer!
Em seguida, percurso pela rede de pontes suspensas do bosque,
cuja altura varia entre os 12 e 60m. Tarde livre. Hospedagem.

Chegada a San José e traslado ao hotel. Hospedagem.

Preços por pessoa

Primeira
Superior

Preços não são válidos para a Semana Santa (12 a 22Abr)
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8º Dia – Monteverde

1º Dia – Brasil / San José

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

México arquelógico
Desde

$1.914
11

Di a s
ref: Lus-MA11D
8 refeições

Chichen Itzá

Cidade do México 1N Puebla / Oaxaca 2N Mitla / Tuxtla Gutiérrez
1N Campeche / Uxmal / Mérida 1N Chichen Itzá / Riviera Maia
Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia (Sábado) – Brasil / Cidade do México

Chegada ao Aeroporto Internacional da Cidade do México e
traslado ao hotel Barcelo’ Mexico Reforma ou similar. Pernoite.

2º Dia (Domingo) – Cidade do México

Café da manhã .Visita à cidade onde conheceremos: a Praça da Constituição, conhecida como Zócalo, o qual é rodeado de belos edifícios
barrocos entre eles a Catedral (o maior monumento religioso do país
construído sobre o também maior templo asteca) e o Palácio Nacional, sede da presidência da República e onde poderemos admirar os
murais do Diego de Rivera. Em contraste, o Templo Maior, grande
templo da capital dos astecas recentemente descoberto. Parada na
Basílica da Nossa Senhora de Guadalupe, o maior centro de peregrinação na América Latina. Seguiremos a Teotihuacan, chamado pelos
Astecas “lugar onde nascen os deuses”, o lugar compreende três
grandes edificações: a Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua e a Cidadela, todas elas construídas sobre a chamada “Avenida dos Mortos”.
Almoço em um restaurante. Retorno à Cidade do México e pernoite.

1N

San Cristóbal de las Casas

região, onde diariamente, centenas de indígenas vêm vender
seus produtos. Partiremos para a igreja de Santo Domingo de
estilo barroco, fundada en 1547. Ao terminar, visitaremos as
comunidades indígenas de San Juan Chamula e Zinacantan; a
primeira delas é muito especial, já que na igreja pode-se apreciar a influência do paganismo nas suas cerimônias, enquanto
a segunda difere muito da anterior, pois os indígenas Zinacantecos são muito apegados à fe católica. Você mesmo (a) poderá
fazer uma autêntica tortilha e degustar uma tacinha de “Pox”,
antigo elixir maia! Retorno à cidade de San Cristóbal. Pernoite.

8º Dia (Sábado) – San Cristóbal de las Casas / Palenque (191 kms)

Café da manhã . Saída a Palenque, com um trajeto aproximado de 5
horas por uma estrada montanhosa, tempo no qual poderão admirar
incríveis mudanças na exuberante vegetação desta zona de Chiapas.
Durante o trajeto, parada nas cascatas de Ägua Azul e almoço em
um restaurante rústico ou box lunch (comida para levar) Chegada a
Palenque no hotel Villa Mercedes Palenque ou similar. Pernoite.

9º Dia (Domingo) – Palenque / Campeche (362 kms)

Café da manhã. Saída de ônibus para Puebla com visita a essa cidade
rica em história colonial. Veremos a famosa igreja de Santo Domingo,
onde se encontra a capela do Rosário, uma das maiores expressões
da arte barroca mexicana. Almoço em um restaurante. À tarde seguiremos pela estrada para Oaxaca. Chegada a Oaxaca e hospedagem.

Café da manhã . Visitaremos a zona arqueológica de Palenque
localizada dentro da selva chiapaneca. A zona oferece em pedra e
estuque as belas realizações da arte plástica maia e é frequentemente considerada uma das mais belas zonas do México. De todos os seus templos, o mais importante é o chamado Templo das
Inscrições, onde foi descoberto o túmulo de Pakal com sua famosa
máscara de jade. Seguiremos para Campeche e almoço no caminho. Chegada ao hotel Plaza Campeche ou similar e pernoite.

4º Dia (Terça) – Oaxaca

10º Dia (Seg) – (Segunda) Campeche / Uxmal / Mérida (169 kms)

3º Dia (Segunda) – Cidade do México / Puebla / Oaxaca (474 kms)

Café da manhã .De manhã, visita à famosa zona arqueológica de
Monte Albán, centro cerimonial que se encontra numa grande esplanada no topo de uma colina. Dentro de seu isolamento, suas grandiosas ruínas dominam a paisagem. Visita a vários túmulos e suas
pinturas de murais. No final, visitaremos uma oficina mágica de Alebrijes, onde você poderá fazer sua própria obra de arte! À tarde, visita
a cidade conhecida como “o berço de patriotas”. Visitaremos o Zócalo,
onde fica a Catedral, a igreja de Santo Domingo; Continuaremos com
uma visita ao antigo convento de Santa Catalina de Siena. Visitaremos a feira, uma das mais típicas que existe na região. Pernoite.

5º Dia (Quarta) – Oaxaca / Mitla / Tuxtla Gutiérrez (567 kms)

Café da manhã .Saída em direção a Mitla. Visita ao sítio arqueológico,
local dedicado às cerimônias mixtecas. Nesse lugar, fundado pelos
zapotecas e posteriormente frequentado pelos mixtecos, ressaltam
suas decorações geométricas com desenhos abstratos de uma finura
extrema. Continuaremos a Tehuantepec (4 horas de viagem). Almoço.
À tarde, seguiremos para Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas (5 horas de viagem). Hospedagem no hotel Marriott ou similar.

6º Dia (Quinta) – Tuxtla Gutiérrez / San Cristóbal
de las Casas (68 kms)

Café da manhã .Traslado até o cais e passeio de lancha pelo
Cañón del Sumidero. Almoço em um restaurante. No final, seguiremos para San Cristóbal de las Casas. Chegada ao hotel
Villa Mercedes San Cristóbal ou similar. Tarde livre. Pernoite.

7º Dia (Sexta) – San Cristóbal de las Casas

Café da manhã .Visita à feira local, uma das mais típicas da

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

11 dias

14 dias Riviera Maya

Café da manhã .Saída para Mérida. No caminho, visitaremos a zona
arqueológica de Uxmal. Esta zona cujo nome significa ‘construído em três etapas’ é um clássico exemplo da era clássica e pósclássica maia. Os principais edifícios de Uxmal são: a Pirâmide do
Adivinho, o Palácio dos Governadores e o Quadrilátero das Freiras.
Almoço em um restaurante. Em seguida, visitaremos o museu do
“Choco-story”, um museu vivo do cacau, onde poderão conhecer ao
mesmo tempo as plantações deste produto e outras inumeráveis
variedades de árvores e animais. Iremos em direção a Mérida, conhecida também como ‘A cidade branca’, onde suas residências da
época colonial e de estilo francês, italiano e árabe do início do século, são testemunhas da riqueza passada nascida pelo cultivo do
sisal. Parada no Zócalo (praça principal do centro) de Mérida, onde
poderão admirar os principais monumentos da cidade: a Catedral, o
Palácio do Governo, o Palácio Municipal e a Casa de Montejo. Pernoite no hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes ou similar.

11º Dia (Terça) – Mérida / Chichen Itzá / Riviera
Maia (309 kms)

Café da manhã. Saída para a Riviera Maia com visita à zona
arqueológica de Chichén Itzá, capital maia de Yucatán que floreceu entre os séculos V e X D.C. Pode-se visitar os imponentes
edifícios das zonas arqueológicas setentrionais e centrais: o
templo de Kukulcán, o jogo de pelota, o observatório, o templo
dos guerreiros, o convento das freiras e o cenote (piscina subterrânea de água natural). Almoço em um restaurante. De tarde,
seguiremos para a Riviera Maia ou Cancún, com parada no Cenote Saamal, onde poderá dar um gostoso mergulho. Levamos
você ao hotel de sua escolha. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Supl. Single

Jan - Dez
Jan04-21
Jan 22-Abr 27
Abr 28-Jun 30
Jul 01-Ago 18
Ago 19-Out 31
Nov01-Dez 22

$ 1.914
$ 2.637
$ 2.526
$ 2.543
$ 2.457
$ 2.500
$ 1.914

$ 700
$ 1.244
$ 863
$ 1.107
$ 1.107
$ 863
$ 700

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

2N

Datas de
chegada à Cidade do México:

Sábado (mín.2 participantes)
Janeiro: 12, 26;
Julho: 06, 13, 20, 27;
Fevereiro: 09, 23; Agosto: 03, 10, 17 ;
Março: 09, 23;
Setembro: 05, 19;
Abril: 06, 27;
Outubro: 02, 16, 30.
Maio: 11, 25;
Junho: 01, 08, 15, 22, 29;

Incluso:

•1
 0 Noites de hospedagem nos hotéis
indicados ou similares
•C
 afés da manhã americanos em todos os hotéis + 8 almoços.
• T axas e gorjetas de refeições inclusas
• T ransporte em uma Van americana
ou micro-ônibus ou ônibus, todos
com ar condicionado
•G
 uias em espanhol-italiano ou espanhol-inglês do 1° ao 6° dia e do 7°
ao 11° dia
•E
 ntradas às zonas arqueológicas e
museus mencionados no programa
Mensageiros / maleteiros nos aeroportos e hotéis.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas ás refeições (exceto no Tudo incluido na Riviera Maya)
• Tudo que não esteja incluído no Programa

Extensão Riviera Maya (14 dias):

• Circuito base
• 3 Noites de hospedagem no Resort selecionado com regime de tudo incluído.
• Traslados de chegada e saída

Notas importantes:

Recordamos que este circuito é compartilhado
com turistas espanhóis, portugueses, italianos e
latino-americanos falando somente os idiomas
espanhol e italiano ou espanhol e inglês. Os passageiros deste circuito, na sua chegada em San
Cristóbal de las Casas, poderiam ser integrados
com outros passageiros de outros circuitos, continuando juntos o programa previsto, para otimizar
a lotação dos ônibus e coordenação dos guias.

Hotéis Previstos
Cidade

Cidade
do México
Oaxaca
Tuxtla
Gutiérrez
San Cristóbal
de las Casas
Palenque
Campeche

(Ou similares)

Hotel

Barceló México Reforma
Holiday Inn Express
Marriott
Villa Mercedes San Cristóbal

Villa Mercedes Palenque
Plaza Campeche
Presidente Intercontinental
Mérida
Villa Mercedes
Riviera Maia Barceló Maya Grand Beach

*** Máximo 12 anos, dividindo apartamento duplo
com 2 adultos sem direito a cama extra (máximo 2
crianças por apartamento).
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América Latina

Roteiro:
Palenque

Fantasia Cubana
Desde

$829
7

Di a s
ref: LUS – FC7D

Havana

Roteiro:

Havana

Datas de
chegada a Havana:

3N

Las Terrazas / Guamá / Cienfuegos / Trinidad

Sextas-feiras

2N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia (Sexta) – Brasil / Havana
Traslado ao Hotel e hospedagem.

Incluso:

•6
 Noites de hospedagem nos Hotéis
selecionados com café da manhã
• Traslado de chegada e saída
• Visitas conforme o programa
• Assistência de guia
• Seguro viagem

Não incluso:

• Visto Cubano
• Impostos
• Passagem aérea Internacional
• Tudo o que não esteja mencionado como
incluído no programa.

Notas importantes:

Passaporte com validade miníma de 06 meses;
Necessário portar certificado internacional de
vacina contra febre amarela com 10 dias de
antecedência;

5º Dia (Terça) – Trinidad

2º Dia (Sábado) – Havana

Café da manhã. City tour com cinco paradas de destino: Centro
Histórico de Havana Velha (Patrimônio Mundial); Explorando
as praças da Havana Velha: a Plaza de la Catedral, a Plaza de
Armas, a Plaza de San Francisco de Asís e Plaza Vieja. Almoço
no restaurante local. À tarde CUBANO ANTIGO CARROS você
visitará o Edifício do Capitólio Nacional, o Parque Central, o Parque da Fraternidade, a Plaza de la Revolución. retorno ao hotel.

3º Dia (Domingo) – Havana / Las Terrazas / Havana

Café da manhã. Partida para Las Terrazas, uma comunidade sustentável nas montanhas da Sierra del Rosario, Pinar del Rio. Esta
área é um paraíso natural declarado pela UNESCO Reserva da Biosfera. Isto é conhecida pela sua fauna e flora estonteante. Visita ao
Moka Hotel, erguido em uma pequena colina, combinando o charme
selvagem da floresta virgem com todos os confortos de um hotel
moderno. Cerca de 3,5 km a oeste do O Moka Hotel faremos uma
parada na Hacienda La Unión, outro café parcialmente reconstruído
ruína que possui um restaurante de estilo rural, um pequeno jardim
de flores conhecido como o Jardin Union. Continuaremos em direção ao Cafezal Buenavista, a mais antiga plantação de café de Cuba
(agora parcialmente restaurada), construído em 1801 por refugiados franceses do Haiti. Seremos informados sobre os benefícios do
café naqueles vezes, e entraremos em contato com a comunidade
enquanto visitamos a Plaza del Pueblo e seus instalações socioculturais. Você terá a incrível oportunidade de provar o café cubano no
Maria’s casa (não incluída). A próxima parada será no Taller de Serigrafia. entraremos em contato com o artesanato local com a opção
de compra. O almoço será em torno desse lugar, nadar no rio San
Juan é opcional. Depois disso, retornaremos ao hotel.

4º Dia (Segunda) – Havana / Guamá / Trinidad

Café da manhã. Partida para Guamá, localizada na Península de
Zapata, província de Matanzas. O guia da excursão explicará as

Preços por pessoa
Programa

América Latina

Standard

Superior
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(Em USD):

atrações deste lugar durante o passeio. Uma parada na Fazenda de Crocodilos de Guama. Almoço em um restaurante local.
Depois do almoço, seguiremos para a cidade de Trinidad. As
acomodações e o jantar estão incluídos em um hotel específico.
Café da manhã. Café da manhã. City tour.Trinidad é uma cidade
congelada no tempo. Cinco paradas no destino: Plaza Mayor (Praça
Maior), Museo Romántico (Museu Romântico), Igreja da Santíssima
Trindade, Canchánchara Bar (com welcome drink) e Taller de Cerâmica. Almoço no restaurante local. Depois de almoço, retornaremos ao
hotel. Jantar no hotel. Noite livre para aproveitar atividades opcionais.

6º Dia (Quarta) – Trinidad / Cienfuegos / Havana

Café da manhã. Seguiremos para Varadero. Em trânsito, city tour
em Cienfuegos, conhecido como “La Perla del Sur ” (A Pérola do
Sul). Iremos andar e apreciar a arquitetura majestosa e a beleza
deslumbrante da sua baía. Fundada por colonos franceses. A área
tem mais de 50 locais de mergulho, muitas espécies de corais e
peixes, cavernas paredes subaquáticas impressionantes, navios
náufragados e formações de corais como “Notre Dame”. City tour
com cinco paradas: Parque Martí, Teatro Tomas Terry, a Casa de
Bienes Culturales e a Catedral da Purísima Concepción. Almoço em
um restaurante local. seguiremos para Havana.

7º Dia (Quinta) – Havana / Brasil

Café da manhã, traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Havana

Nacional ****
Standard
Ancón (std) ****
Costa Sur (std) ****
Maria Doloes Las Cuevas (std)***
Superior
Brisas Trinidad del Mar (sup) ****

Trinidad
Trinidad

Datas

Duplo

Single

Triplo

Criança ( 2 a 12 anos )

17/04-30/04
01/05-14/07
15/07-24/08
25/08-31/10
03/01-16/04
17/04-30/04
01/05-14/07
15/07-24/08
28/08-31/10
03/01-16/04

$ 914
$ 829
$ 850
$ 829
$ 936
$ 964
$ 879
$ 929
$ 879
$ 1.014

$ 1.091
$ 977
$ 1.003
$ 977
$ 1.117
$ 1.153
$ 1.039
$ 1.081
$ 1.039
$ 1.196

$ 836
$ 754
$ 773
$ 754
$ 854
$ 919
$ 837
$ 844
$ 837
$ 926

$ 457
$ 414
$ 426
$ 414
$ 469
$ 483
$ 440
$ 464
$ 440
$ 507

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

Colômbia - Bogotá e cartagena
Desde

503$
7/10
Di a s
ref: Lus-BC7D

Cartagena

Roteiro:

Bogotá

2N

Cartagena

Itinerário:

2N

Ilha do Rosário

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Bogotá

Assistência no aeroporto Internacional “El Dorado”. Traslado ao hotel eleito. Hospedagem.

2º Dia – Bogotá

Café da manhã. Passeio panorâmico pelo calçadão do centro histórico de Bogotá através de suas ruas e suas fachadas com estilos
colonial e republicano. Entrada para o museu de arte do Banco da
República, onde se visita o Museu de Botero para observar uma das
mais reconhecidas exposições de arte do mestre colombiano, continuação do passeio na Plaza de Bolívar onde você pode admirar o
Palácio de San Carlos, La Casa de Nariño, residência do Presidente
da República, a Catedral Primada, o Capitólio Nacional e o Palácio
Liévano. Terminaremos o passeio com uma visita ao Museu do
Ouro conhecendo suas salas onde estão peças do período pré-colombiano e um dos mais importantes do país. Hospedagem.
Nota: O Museu do Ouro está fechado na segunda-feira e o Museu de Botero está fechado na terça-feira.

3º Dia – Bogotá

Café da manhã. (Opcional tour Visita a catedral de sal de Zipaquirá) Saindo pelo norte da cidade passamos por uma parte
da Savana de Bogotá, onde suas paisagens rurais e urbanas
mostram imagens somente possíveis nos trópicos. Ao chegar
ao município de Zipaquirá. você entra na Catedral do Sal, um
templo religioso católico localizada nos túneis que não são mais
explorados da mina de sal. No final da visita à catedral, haverá
um breve passeio panorâmico para aprender sobre a arquitetura
colonial e republicana que conserva a população de Zipaquirá.
Inclui: Transporte em serviço privativo, guia turístico profissional
na língua selecionada e entrada na catedral de sal. Hospedagem.

4º Dia – Bogotá / Cartagena

Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar voo a

Extensão San Andrés

Datas de
chegada a Bogotá:

Cartagena (aéreo não incluído). Assistência no aeroporto internacional “Rafael Núñez”. Traslado ao hotel eleito. Hospedagem.

(Diárias)

5º Dia – Cartagena

Visita panorâmica dos principais bairros da cidade: Bocagrande, Castillogrande e Manga para chegar e entrar no Castelo de San Felipe,
onde visitaremos um dos edifícios mais importantes da engenharia
militar na época da colônia, continuação do passeio com a entrada à
Igreja de San Pedro Claver; final do passeio com uma curta caminhada
pela área murada, onde você pode admirar suas bonitas praças, ruas
estreitas e casas com varandas decoradas com flores. Inclui: Transporte em serviço compartilhado, guia turístico profissional no idioma
espanhol - inglês, entrada no Castelo de San Felipe e Igreja.
Hospedagem. Saídas: 13:30h Hotel Las Américas / 13:45h Centro histórico / 14:25h Boca grande / 14:30h Laguito e Castillogrande.
Nota 1: Os horários de partida se aplicam de acordo com a localização do hotel onde o passageiro está hospedado.

6º Dia – Cartagena

Café da manhã. (Opcional Tour - ILHAS DO ROSÁRIO) Traslado
do hotel para o porto para o embarque em uma lancha em serviço compartilhado que seguirá para o Parque Nacional Natural
das Ilhas do Rosário, enquanto se navega pode-se apreciar a
Baía de Cartagena e Boca Chica, onde as fortificações de San
Fernando e San José (a viagem de barco Cartagena - Ilha ou
vice-versa é de cerca de uma hora). Tempo para aproveitar a
praia e um almoço típico incluído. No horário combinado, retorno de barco para Cartagena das Índias. Inclui: Transporte hotel
– porto – hotel, transporte marítimo em lanchas rápidas de ida
e volta do cais, menu típico de almoço composto por prato principal, sobremesa e bebida não alcoólica, cadeiras para a praia.
Não inclui: Taxa de embarque e entrada no aquário San Martin de
Pajares. Pagamento direto no posto de turismo. Hospedagem.

Incluso:

• Traslados
• 6 ou 9 Noites de hospedagem nos hotéis
selecionados com café da manhã
• Tudo incluído nos Hotéis Decameron em
San Andrés (na extensão)
• Visita da cidade em Bogotá em serviço
privado com guia local de Língua Espanhola
• Visita da cidade em Cartagena em serviço regular com guias locais em espanhol
• Todos os traslados
• Assistência dos nossos representantes
locais

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Cartão de entrada para a ilha de San Andrés (Aproximadamente USD 40)
• Seguro hoteleiro.
• Gastos pessoais.
• As refeições não mencionadas.
• Serviços não especificados

7º Dia – Cartagena / Brasil

Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto (Quarto
disponível até ás 12h00) . Fim dos nossos serviços.

1 0 Di a s
3º Dia – San Andrés
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Recomendamos
Chegada, assistência no aeroporto Internacional é traslado ao
fazer um tour Opcional como o tour Aquário e Johnny Cay: nós irehotel eleito. Hospedagem.
mos em pequenos barcos, até chegar a Johnny Cay, uma ilha de palmeiras e praias de areia branca, onde você pode desfrutar do sol e da
2º Dia – San Andrés
praia. Ao meio-dia, o barco continua a Haynes Cay para desfrutar de
Café da manhã. O transporte fará as paradas para buscar pessoas
um almoço típico incluído, tempo livre para explorar o local, se divertir
em hotéis informados * ao redor da ilha para iniciar o passeio
na praia ou descansar. Continuação da visita ao aquário natural para
panorâmico, visitando diferentes locais emblemáticos e atrações
nadar e realizar snorkeling (equipamento não incluído) para apreciar
turísticas, entre eles a caverna de Morgan onde, segundo a lenda, o
a flora e a fauna marinha com os seus fascinantes peixes coloridos.
pirata Henry Morgan escondeu sua tesouros, visita à igreja batista
Retorno a San Andrés e traslado do cais para o hotel. Hospedagem.
que do seu mirante você tem uma visão panorâmica de toda a ilha,
continuando ao longo do trajeto para observar a baía e as praias de
4º Dia – San Andrés
San Luis, parada no West View onde há uma espetacular piscina
Café da manhã. Traslado do hotel ao aeroporto para pegar
natural com água turquesa, exuberantes fundos marinhos e peixes
voo de retorno. (Quarto disponível até às 12h00).
coloridos, você pode nadar se desejar. Retorno para o ponto de
Fim dos nossos serviços.
encontro. Dias de operação: terça, quinta e sábado. Hospedagem.

1º Dia – San Andrés

Programa Categoria
7 dias

3*
4*
3*

10 dias

4*

(Em USD):

Datas

Duplo

Single

15jan-20dez
15jan-30jun
01jul - 20dez
21jan-12apr
21apr-25dez
13jan-31jan
01feb-14apr
21apr-15jun
16jun-30jun
01jul-20jul + 07out-13out
21jul-06out + 14out-23dez

$ 503
$ 616
$ 649
$ 844
$ 894
$ 1.159
$ 1.121
$ 1.093
$ 1.111
$ 1.144
$ 1.126

$ 876
$ 1.177
$ 1.243
$ 1.440
$ 1.430
$ 2.061
$ 1.996
$ 1.949
$ 1.981
$ 2.047
$ 2.014

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

Hotéis Previstos
Cidade

Bogotá
Cartagena

San Andrés

(Ou similares)

Hotel

El Belvedere***
Atton 93 ****
Barlavento ***
Capilla Del Mar****
Sunrise***
Decamarom Aquarium****
Decameron Delfines****
Decameron Maryland****
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América Latina

Preços por pessoa

Peru - MACHU PICCHU E LAGO TITICACA
Desde

$1.363
8

Di a s
ref: LUS – MLT8D
4 refeições

Machu Picchu

Roteiro:

Lima / Cusco

3N

Datas de
chegada a Lima:

Machu Picchu

Saídas: diárias.
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Traslados;
•7
 Noites nos hotéis selecionados
com café da manhã;
•V
 isitas e passeios conforme o roteiro
com guias locais em língua espanhola;
•4
 Refeições;
•A
 ssistência pelos nossos representantes locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas
• Bebidas às Refeições
• Tudo o que não esteja incluído no programa

1N

Puno

1N

Lago Titicaca

1N

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Lima

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao hotel.
A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças e avenidas
da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor em Miraflores,
com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos
uma vista panorâmica da Huaca Pucllana . Seguiremos à Praça
de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo e o Palácio
Municipal. Visitaremos a Catedral caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores foram transitados por
São Martín de Porras e Santa Rosa de Lima no século XVII e
onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia – Lima/Cusco (C)

Café da manhã . Traslado ao aeroporto para nossa saída a Cusco
(aéreo não incluso). Na chegada, assistência e traslado ao hotel.
À tarde, percorrido à cidade que se inicia com uma visita à Praça
de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde conheceremos mais de perto os produtos do mercado local onde há de
tudo e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha
nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é seu
nome em quechua e sua fastuosidade ainda se sente nas paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de ouro.
Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San
Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a pé pela rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o palácio Inca Roca, hoje o
Palácio Arzobispal, teremos tempo para admirar a mundialmente
famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Plaça de Armas
para visitar a Catedral que alberga obras coloniais de incrível valor.

3º Dia – Cusco (C)

Café da manhã . De manhã, nos afastaremos das multidões para
visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao centro de adoração
Incaico de Qenqo, surpreendente será o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua formação rochosa. Finalmente
chegamos à atalaia de Puca Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos pilares da cosmo-visão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.

4º Dia – Cusco /Machu Picchu (C,A)

Hotéis Previstos

América Latina

Cidade Hotel

(Ou similares)

Casa Andina Std Centro***
Lima Jose Antonio Executive****
José Antonio Deluxe*****
Casa Andina Std Cusco Koricancha***
Cuzco Jose Antonio Cusco****
Costa del Sol Ramada Cusco*****
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Café da manhã . Partiremos de trem para conhecer uma das 7 Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Águas Calientes, onde
nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá

Preços por pessoa
Programa
Turista Superior
Primera
Primera Superior

por um caminho intrincado oferecendo-nos uma espetacular vista
do rio Urubamba que dá forma ao famoso cânion. A Cidade Perdida
dos Incas, Machu Picchu, nos receberá com seus incríveis terraços,
escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana
de todo o lugar. Depois de uma visita guiada, teremos tempo para
explorar a cidadela e almoçar em um dos restaurantes local . Pernoitaremos em um dos hotéis em Águas Calientes ou Machu Picchu.

5º Dia – Machu Picchu / Cusco (C)

Café da manhã . Manhã livre. As entradas para Machu Picchu são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas para dias posteriores no momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar
congestionamento ou falta de disponibilidade no local. Em sua visita
adicional a Machu Picchu podemos visitar setores como o Intipunku
ou Porta do sol, a entrada a cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma aventura mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se
considerar que somente existem 400 espaços diários para realizar a
subida, os quais devem ser reservados previamente. Em horário estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao hotel.
Hospedagem em Cusco.

6º Dia – Cusco / Puno (C,A)

Café da manhã . Partiremos de ônibus turístico à cidade de
Puno. No caminho realizaremos oportunas paradas para visitar
as atrações desta paisagística rota. Nossa primeira parada será
Andahuaylillas, onde visitaremos sua bela capela. Continuaremos a Racchi, Templo do Deus Wiracocha, no qual destacam
os enormes muros e passagens do recinto. Nossa seguinte
parada será para almoçar e desfrutar belas vistas em La Raya,
limite natural entre Cusco e Puno. Antes do nosso destino final,
visitaremos o Museu de Sitio de Pucará. Não desaproveitaremos esta oportunidade para conseguir um dos clássicos toritos
da localidade. Arribaremos a Puno finalizando a tarde.

7º Dia – Puno (Lago Titicaca) (C,A)

Café da manhã . Vamos conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo. Começaremos visitando os Uros, hospitaleiros nativos que nos receberão em ilhas artificiais construídas
em base a totora. Depois continuaremos à Ilha de Taquile, onde
os nativos ainda preservam ancestrais tradições e nos receberão com suas coloridas vestes típicas. Não desaproveitemos a
oportunidade de explorar a ilha e surpreender-nos com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo box lunch na ilha. À
tarde, retornaremos à cidade.

8º Dia – Puno / Brasil (C)

Café da manhã . (quarto disponível até às 12h00) traslado
ao aeroporto de Juliaca. Fim dos nossos serviços.

(Em USD):

Datas
JAN-DEZ
JAN-DEZ
JAN-DEZ

Duplo
1.363
1.416
1.645

TREM VISTADOME
Supl. Single
Triplo
439
493
660

1.350
1.403
1.591

Preços não são válidos para Semana Santa (14 a 20/abr), Inti Raymi (24 a 27/Jun) , Fista Patrias (28-29/Jul)
Natal , Reveillon, Feiras e Congressos.

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

Peru - AMANHECER EM MACHU PICCHU
Desde

$1.363
7

Di a s
ref: Lus-AM7D
1 refeição

Machu Picchu

Lima

1N

Cusco

3N

Machu Picchu

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Lima

Chegada à cidade de Lima, assistência e traslado ao
hotel. A tarde, passearemos pelas principais ruas, praças
e avenidas da cidade. Começaremos pelo Parque do Amor
em Miraflores, com uma espetacular vista do Oceano Pacífico. Depois, teremos uma vista panorâmica da Huaca
Pucllana, centro cerimonial da cultura Lima. Seguiremos à
Praça de Armas, onde encontraremos o Palácio de Governo
e o Palácio Municipal. Visitaremos a Catedral e caminharemos até o Convento de Santo Domingo, cujos corredores
foram transitados por São Martín de Porras e Santa Rosa
de Lima no século XVII e onde atualmente estão sepultados seus restos.

2º Dia – Lima (C)

Café da manhã . Dia livre.

3º Dia – Lima / Cusco (C)

Café da manhã . Traslado ao aeroporto para nossa saía a Cusco. Na chegada, assistência e traslado ao hotel. À tarde, percorrido exclusivo à cidade que inicia com uma visita à Praça
de San Cristóbal para desfrutar de uma vista panorâmica da
cidade. Depois, visitaremos o Mercado de San Pedro, onde
nos empaparemos do sabor local e conheceremos mais de
perto os produtos da zona neste mercado onde há de tudo
e abastece à cidade inteira. Depois, o Templo de Koricancha
nos recebe com toda sua magnificência; Recinto de Ouro é
seu nome em quechua e sua fastuosidade ainda se sente
nas paredes que alguma vez estiveram totalmente revestidas de ouro. Conheceremos também a Igreja de Santo Domingo. Desde San Blas, o bairro dos artesãos, desceremos a
pé pela Rua Hatun Rumiyoc encontrando em nosso trajeto o
palácio Inca Roca, hoje o Palácio Arzobispal, teremos tempo
para admirar a mundialmente famosa Pedra dos Doze Ângulos. Seguiremos à Plaça de Armas para visitar a Catedral que
alberga obras coloniais de incrível valor.

4º Dia – Cusco (C)

Café da manhã . De manhã, nos afastaremos das multidões

Preços por pessoa
Programa
Turista Superior
Primera
Primera Superior

1N

para visitar Sacsayhuamán, uma impressionante cidadela
cheia de colossais construções rodeada de belas paisagens
em total comunhão com o entorno. Depois, continuamos ao
centro de adoração Incaico de Qenqo, surpreendente será
o altar para sacrifícios incrustado na parte interna de sua
formação rochosa. Finalmente chegamos à atalaia de Puca
Pucará e a Tambomachay, monumento de notável excelência arquitetônica, é considerado um dos pilares da cosmovisão andina. Tarde livre para desfrutar da cidade.

5º Dia – Cusco / Machu Picchu (C,A)

Café da manhã . Partiremos de trem para conhecer uma das 7
Maravilhas do Mundo. Chegaremos à estação de Aguas Calientes, onde nossa equipe nos receberá para abordar o transporte que ascenderá por um caminho intrincado oferecendonos uma espetacular vista do rio Urubamba que dá forma ao
famoso cânion. A Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu, nos
receberá com seus incríveis terraços, escadarias, recintos cerimoniais e áreas urbanas. A energia emana de todo o lugar.
Depois de uma visita guiada, teremos tempo para explorar a
cidadela e almoçar em um dos restaurantes do lugar. Hospedagem em um dos hoteis de Aguas calientes ou Machu Picchu,
o que nos permitirá ficar mais tempo neste povoado.

JAN-DEZ
JAN-DEZ
JAN-DEZ

Saídas: diárias.
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• Traslados;
•6
 Noites nos hotéis selecionados
com café da manhã;
•V
 isitas e passeios conforme o roteiro
com guias locais em língua espanhola;
•1 Refeições;
•A
 ssistência pelos nossos representantes locais;

Não incluso:

• Passagens aéreas
• Bebidas às Refeições
• Tudo o que não esteja incluído no programa

6º Dia – Machu Picchu /Cusco (C)

Café da manhã . Manhã livre. As entradas para Machu Picchu
são limitadas, recomendamos realizar o pedido de entradas
para dias posteriores no momento de realizar a reserva do pacote e assim evitar congestionamento ou falta de disponibilidade no local. Em sua visita adicional a Machu Picchu podemos
visitar setores como o Intipunku ou Porta do sol, a entrada a
cidadela da Trilha Inca. Para os que desejem uma aventura
mais intensa visitando o Huayna Picchu, deve-se considerar
que somente existem 400 espaços diários para realizar a subida, os quais devem ser reservados previamente. Em horário
estabelecido, retornaremos de trem e seremos trasladados ao
hotel. Hospedagem em Cusco.

7º Dia – Cusco / Brasil (C)

Na hora estipulada, saída ao aeroporto para embarque em
vôo internacional.

Fim dos nossos serviços.

(Em USD):

Datas

Datas de
chegada a Lima:

Duplo
1.363
1.416
1.645

Preços não são válidos para Semana Santa (14 a 20/abr), Inti Raymi (24 a 27/Jun) , Fista Patrias (28-29/Jul)
Natal , Reveillon, Feiras e Congressos.

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

Cidade

Hotel

(Ou similares)

Casa Andina Std Centro***
Jose Antonio Executive****
José Antonio Deluxe*****
Casa Andina Std Cusco Koricancha***
Cuzco
Jose Antonio Cusco****
Costa del Sol Ramada Cusco*****
Casa Andina Std Machu Picchu***
Águas
Calientes Casa Andina Std Machu Picchu***
Casa del Sol Machu Picchu*****
Lima

TREM VISTADOME
Supl. Single
Triplo
439
493
660

Hotéis Previstos

1.350
1.403
1.591
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América Latina

Roteiro:

Argentina - Buenos Aires
Desde

$237
4

Di a s
ref: LUS – BUE4D

Buenos Aires

Roteiro:

Buenos Aires

2N

Datas de
chegada a Buenos Aires:

Diárias de Janeiro 2019 a Fevereiro de 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 3 noites de hospedagem nos hotéis selecionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• Ingressos nos parques nacionais indicados;
• Traslados de chegada e saída em todas
as cidades;
• Assistência pelos nossos representantes
locais.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

Guias Locais

Itinerário:

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Buenos Aires

Recepção e traslado ao hotel (quarto disponível a partir
das 14h00). Hospedagem.

2º Dia – Buenos Aires

Café da manhã. Visita panorâmica passando pelos seus principais
bairros e pontos de interesse: Av.9Julho – Teatro Colón, Obelisco e
a Plaza de La República; a Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral
e Banco Nación; os Bairros de San Telmo e Boca, com paragem

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Rochester M **** Std

Esplendor Buenos Aires
**** ( Concept)
Dazzler San Martin ****
(Classic)

no Camiñito; a moderna zona de Puerto Madero; o clássico Bairro
da Recoleta e Palermo. Tarde livre. Ao final do dia traslado à casa
“Carlos Gardel” para jantar e assistir a um espectáculo de tango.
Hospedagem.

3º Dia – Buenos Aires

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais:
Delta do Tigre, Festa Gaúcha, etc. Hospedagem.

4º Dia – Santiago / Brasil ou extensões

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

02jan-28fev
01mar-17apr ; 22apr-30apr ; 01aug-30sep
18apr-21apr ; 01jul-31jul ; 01out-30nov
01dez-20dez
21dez-01jan'20
02jan-29fev'20
02jan-28fev
01mar-14sep
15set-15dez
16dez-29fev'20
02jan-14set
15set-15dez

$241
$264
$269
$264
$286
$247
$237
$243
$260
$243
$241
$256

$460
$509
$517
$491
$534
$474
$447
$461
$500
$461
$443
$483

Preços não são válidos : Reveillon, Carnaval, Colheita de Uva e Páscoa.

Extensão a Ushuaia (Patagônia)
01º Dia – Buenos Aires / Ushuaia

Traslado ao aeroporto e vôo (não incluso) para Ushuaia, a Terra
do Fim do Mundo. Traslado ao hotel.Hospedagem.

02º Dia – Ushuaia

Café da manhã. Tour ao Parque Nacional Terra do Fogo. Durante o passeio visitaremos a Bahía Ensenada, o Lago Roca
e a Bahía Lapataia, e poderá observar a flora e fauna locais
com destaque para os albatrozes e mais 90 espécies de outros pássaros. Final do tour com o percurso no trem do Fim
do Mundo, um trajecto de 1h30 através da paisagem austral. À tarde, navegação pela Baía de Ushuaia e Canal Beagle até Faro Les Eclaireurs, e Isla Lobos. Durante o tour terá

Preços por pessoa

América Latina

Programa

(Em USD):

4 Dias

uma outra visão da cidade mais austral do mundo e poderá
fotografar os lobos-marinhos e cormorões a uma distância
muito próxima. Hospedagem. Nota: de Novembro a Março
poderá completar o tour, com custo adicional, navegando
até à Pinguinera, uma colónia de Pinguins Magalhães.

03º Dia – Ushuaia

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: Lagos 4x4, Lagoa Esmeralda, etc. Hospedagem.

04º Dia – Ushuaia / Buenos Aires

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Datas

02jan-31Mar
01abr-15jul
Altos Ushuaia*** (std)
16jul-31out
01nov-12apr'20
01jan-06jan; 13jul-31jul; 21dez-30dez ; 14set-21set
07jan-28fev ; 01ago-13sep
Arakur Ushuaia*****(std)
01mar-31mar ; 01jul-12jul ; 22Set-20Dez
01apr-30jun
Ushuaia
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desde $374

Duplo

Single

$494
$374
$413
$490
$914
$773
$657
$576

$781
$541
$623
$777
$1.484
$1.231
$931
$794

Preços não são válidos : Reveillon e Carnaval.
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extensões
Extensão a Calafate (Patagônia)

4 Dias

desde $267

01º Dia – Buenos Aires / Calafate

Traslado ao aeroporto e vôo (não incluso) para Calafate. Traslado
ao hotel. Hospedagem.

poderá realizar, com custo adicional, o MiniTrekking sobre
o glaciar, uma caminhada de cerca de 2h por entre diversas
formações de gelo (substitui a caminhada pelas passarelas).

02º Dia – Calafate

03º Dia – Calafate

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: Estância Cristina, El Galpon del Glaciar. Hospedagem.

Café da manhã. Tour ao Glaciar Perito Moreno, localizado
no Parque Nacional dos Glaciares. Passagem pelo Lago Argentino e caminhada pelas passarelas que permitem captar
distintas vistas do famoso glaciar. Inclusão do safari náutico,
que consiste da navegação pelo Brazo Rico. Hospedagem.
Nota: de Agosto a Maio (suj. a condições meteorológicas),
Programa

(Em USD):

Esplendor Calafate ****
(Concept)

Xelena Hotel & Suites
5**** (Vista Lateral)
Rincon Del Calafate***
(Std)

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

01jan-28fev
01mar-31mar
01apr-31mai
07ago-30set
01out-31out
01nov-24dez ; 25dez-30dez ; 01jan-29fev'20
01jan-31Mar ; 16out-30dez ; 18abri-21abr
01abr-17abr ; 22abr-15out
01jan-04Mar ; 01nov-04mar'20 ; 18abr-21abr
05mar-17apr ; 01out-31out ; 22abr-30abr

$430
$374
$280
$289
$391
$451
$516
$349
$284
$267

$747
$636
$447
$469
$674
$794
$923
$589
$456
$421
Calafate

Preços não são válidos : Reveillon e Carnaval.

Extensão a Bariloche (Região dos Lagos)
01º Dia – Buenos Aires / Bariloche

03º Dia – Bariloche

02º Dia – Bariloche

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: San Martin de Los Andes, Puerto Blest. Hospedagem.

Café da manhã. Visita panorâmica percorrendo a Avenida Bustillo até Playa Bonita e Cerro Campanário de onde se tem uma
magnífica vista da região incluindo os Lagos Nahuel Huapi e
Moreno, a cidade de Bariloche e as penínsulas de São Pedro e
Llao Llao (teleférico incluso). Continuação para o Lago Moreno
Programa

(Em USD):

Cacique Inacayal****
(std)

Design Suites Bariloche
****(std)

desde $271

atravessando a ponte Angostura e a Baía Lopez. Regresso a
Bariloche, contornado a Lagoa Trébol. Tarde livre. Hospedagem.

Traslado ao aeroporto e vôo (não incluso) para San Carlos Bariloche. Traslado ao hotel. Hospedagem.

Preços por pessoa

4 Dias

04º Dia – Bariloche / Buenos Aires

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

01jan-28feb
01mar-24mai ; 15jun-20jun
21jun-05jul ; 01set-26dez
06jul-26jul
27jul-31ago
27dez-29fev'20
01jan-05mar ; 18abr-21abr
06mar-17abr ; 22abr-30abr ; 01mai-14jun
01jul-31ago
01set-13set ; 21Dez-29fev'20
14set-30set ; 16jun-30jun
01out-20Dez

$323
$297
$289
$520
$409
$314
$353
$271
$601
$357
$349
$276

$604
$557
$537
$1.000
$777
$589
$664
$497
$1.154
$674
$653
$507

Preços não são válidos : Reveillon e Carnaval.

Bariloche

Extensão a Mendoza (Região dos Vinhos)
01º Dia – Buenos Aires / Mendoza

Traslado ao aeroporto e vôo (não incluso) para Mendonza. Traslado ao hotel. Hospedagem.

02º Dia – Mendoza

Café da manhã. Este dia será dedicado a explorar as vinhas
e as bodegas da região. O Malbec, aqui produzido é o vinho
argentino mais conhecido em todo o mundo. Visita-se 2 conhecidas suas bodegas para aprendizagem do processo de
elaboração. Almoço e degustações incluídas. Hospedagem.

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Park Hyatt Mendoza *****(Park)
NH Cordillera ****(std)

4 Dias

desde $477

03º Dia – Mendoza

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar
tours opcionais: passeios a cavalo, Aconcagua.
Hospedagem.

04º Dia – Mendoza / Buenos Aires

Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.
Datas

Duplo

Single

03jan - 27dez
01jan - 28feb

$589
$486
$477

$969
$763
$741

Preços não são válidos : Reveillon, Carnaval, Colheita de Uva e Páscoa.
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América Latina

Preços por pessoa

04º Dia – Calafate / Buenos Aires

Chile - Santiago
Desde

$409
4

Di a s
ref: LUS – SCL4D

Santiago

Roteiro:

Santiago

3N

Datas de
chegada a Santiago:

Itinerário:

Diárias de Janeiro 2019 a Fevereiro de 2020
(Mínimo 2 Participantes)

Incluso:

• 3 noites de hospedagem nos hotéis seleccionados com café da manhã;
• Visitas com guias locais de língua espanhola;
• Taxa de ingresso na Ilha da Páscoa;
• Traslados de chegada e saída em todas
as cidades;
• Assistência pelos nossos representantes
locais.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa.

3º Dia – Santiago (Viña del Mar e Valparaíso)

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Santiago

Recepção e traslado ao hotel (quarto disponível a partir
das 14h00). Hospedagem.

2º Dia – Santiago

Café da manhã. Tour de meio-dia à cidade, visitando os seus principais pontos: Palácio de La Moneda, Plaza de Armas, Cerro Santa
Lucía, Parque Metropolitano e os exclusivos bairros residenciais
de Vitacura e Las Condes. Hospedagem.

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Diego de Velasquez***
(std)
Torremayor Lyon ****
(std)
Altiplânico Bellas
Artes**** (std)
Lastarria***** (dlx)

Single

01jan-28fev
01mar-30set - 01dez-29fev'20
01out-30nov
01jan-28fev
01mar-18abr ; 25abr-30abr; 01out-30nov
19abr-24abr ; 01mai-30set ; 01dez-29fev'20
01jan-28fev
01mar-30abr ; 01out-30nov
01mai-30set ; 01dez-29fev'20
01jan-28fev
01mar-30abr ; 01out-29fev'20
01mai-30set

$ 409
$ 494
$ 451
$ 421
$ 559
$ 503
$ 430
$ 627
$ 503
$ 713
$ 743
$ 691

$ 707
$ 756
$ 781
$ 724
$ 910
$ 790
$ 754
$ 996
$ 803
$ 1.316
$ 1.364
$ 1.257

4 Dias

Vôo para Punta Arenas (não incluso). Traslado ao terminal e saída em
ônibus regular para Puerto Natales. Traslado ao hotel. Hospedagem.

02º Dia – Puerto Natales (Torres del Paine)

Café da manhã. Tour de dia inteiro ao Parque Nacional Torres del Paine, com seu impressionante maciço andino rodeado de glaciares, saltos de água, lagos e lagoas. Visitas ao
Salto Grande del Rio Paine, Lago e Glaciar Grey e Gruta de
Milodón. Almoço pic-nic (box lunch). Hospedagem.

Altiplanico**** (std)

América Latina

Costa Australis****
(vista cidade)

Remota***** (sup) a)
Patagónia
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Café da manhã (quarto disponível até às 12h00). Traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.
Duplo

01º Dia – Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales

Programa

4º Dia – Santiago / Brasil ou extensões

Datas

Extensão à Patagônia

Preços por pessoa

Café da manhã. Tour de dia inteiro às cidades de Viña Del Mar e Valparaíso. Valparaíso é o principal porto do Chile, considerada Patrimônio
Cultural da Humanidade, por sua inusitada arquitetura e ladeiras, e
suas estreitas ruas e escadas que sobem até as pontas de seus morros. Viña Del Mar é o balneário turístico mais apreciado do país, porta
de entrada ao Oceano Pacífico, também conhecido como “Cidade
Jardim” por estar rodeado de áreas verdes, amplos calçadões, maravilhosas praças e jardins floridos. Retorno ao hotel. Hospedagem.

(Em USD):

desde $769

03º Dia – Puerto Natales

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de efectuar opcionalmente a Navegação aos Glaciares Balmaceda e Serrano. Hospedagem.

04º Dia – Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago

Café da manhã. Traslado ao terminal e saída em ônibus
regular para o aeroporto de Punta Arenas. Fim dos nossos
serviços. Notas: 1) a chegada a Punta Arenas deverá ser até às
17h00, e a saída a partir das 13h00. Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

01jan-28fev
01mar-14mai ; 16set-31dez
01jan-28fev'20
01jan-28fev
01mar-20apr
21apr-04out
05out-18out
19out-24dez
25dez-31dez
01jan-28fev'20
01jan-28fev
01mar-31mar
01apr-31mai
01set-30set
01out - 20Fev'20

$ 797
$ 833
$ 889
$ 900
$ 889
$ 769
$ 833
$ 901
$ 1.034
$ 901
$ 1.093
$ 1.129
$ 1.450
$ 1.000
$ 1.159

$ 1.063
$ 1.329
$ 1.211
$ 1.419
$ 1.521
$ 1.286
$ 1.259
$ 1.400
$ 1.666
$ 1.400
$ 1.629
$ 1.830
$ 1.599
$ 1.646
$ 1.751
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Chile - Extensões
Extensão ao Deserto de Atacama
Vôo para Calama (não incluso). Traslado ao hotel em
San Pedro. Saída para um dos momentos mais esperados: o pôrdo-sol, e o melhor lugar para apreciá-lo é
na Cordilheira do Sal, com seu Valle de la Luna. Hospedagem. Nota: a chegada a Calama deverá ser até às
12h00.

02º Dia – San Pedro de Atacama

Café da manhã. Dia destinado a conhecer o altiplano através de um tour ao Grande Salar de Atacama, às Lagoas Altiplânicas de Miscanti–Meñique, que pertencem à Reserva

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Altiplânico**** (std)
Terrantai***sup (std)
Noi Casa Atacama****
(deluxe)

Nacional dos Flamingos e ao povoado de Toconao. Almoço.
Hospedagem.

03º Dia – San Pedro de Atacama

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: Gêisers del Tatio, Termas Puritama, etc.
Hospedagem.

04º Dia – San Pedro de Atacama / Calama /
Santiago
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Calama.

Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

01mar31dez
01jan-29feb'20
01mar-20dez
01mar-31mar ; 14set-29fev'20
01abr-13set

$ 746
$ 763
$ 857
$ 1.071
$ 969

$ 1.236
$ 1.270
$ 1.411
$ 2.033
$ 1.840

Extensão à Ilha da Páscoa

4 Dias

01º Dia – Santiago / Ilha da Páscoa

Vôo para a Ilha da Páscoa (não incluso). Traslado ao hotel e alojamento.

02º Dia – Ilha da Páscoa

Café da manhã. Dia completo de excursão: Templo Ahu
Vaihu, onde se encontram 8 Pukaos e 8 Moais; Ahu
Akahanga com 12 Moais e 8 Pukaos; vulcão Rano Raraku onde se esculpiu quase toda a totalidade dos moai
existente, mais de 300 estátuas em diferentes processos de construção; Ahu Tongariki, Ahu Te Pito Kura, Ahu
Nau Nau e Praia de Akena. Almoço pic-nic (lunch box).
Hospedagem.

Preços por pessoa
Programa

(Em USD):

Otai*** (std)
Iorana*** (sup)
Altiplanico Rapa Nui****
(std)

03º Dia – Ilha da Páscoa

04º Dia – Ilha da Páscoa / Santiago

Café da manhã. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Duplo

Single

01mar-31dez
01mar-30abr ; 01set-29fev'20
01mai-31ago
01mar-30abr ; 01out-28fev'20
01may-30set

$ 423
$ 474
$ 444
$ 648
$ 477

$ 600
$ 729
$ 678
$ 1.044
$ 750

Vôo para Puerto Varas (não incluso). Traslado ao hotel.
Hospedagem.

02º Dia – Puerto Varas (Osorno e Petrohué)

Café da manhã. Saída em direcção aos Saltos do Rio Petrohué, contornando o Lago Llanquihue, com uma bonita vista dos vulcões Osorno e Cabulco. Tempo livre para
caminhada pela exuberante vegetação. Prosseguimento
para o Lago Todos os Santos, de cor verde-esmeralda,
contrastando com os picos nevados dos vulcões. Subida
ao VulcãoOsorno para uma espectacular vista da região

Programa

(Em USD):

Park Inn by Radisson***
(std)
Cabana del Lago****
(std)
Cumbres Puerto
Varas***** (std)

desde $423

Datas

01º Dia – Santiago / Puerto Varas

Atacama

Café da manhã. De manhã visitas ao vulcão Rano Kau, à
cidade cerimonial de Orongo. À tarde visitas a Ahu Akivi
com 7 moais observando o mar; Puna Pau e Huri a Urenga, uma plataforma com um único Moai com 20 dedos.
Hospedagem.

Extensão à Região dos Lagos Andinos

Preços por pessoa

desde $746

4 Dias

Ilha da Páscoa

desde $466

(meios de elevação não incluídos). Almoço durante o tour.
Hospedagem.

03º Dia – Puerto Varas

Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar tours opcionais: Ilha de Chiloé, visita das cidades de Puerto Montt e
Puerto Varas, etc. Hospedagem.

04º Dia – Puerto Varas / Santiago
Café da manhã. Traslado ao aeroporto.

Fim dos nossos serviços.

Datas

Duplo

Single

01mar-31mar ; 01out-29feb'20
01apr-30set
01mar-31mar ; 17ago-30ago ; 01nov-29feb'20
01apr-16ago ; 31ago-29set
01out-31out
01mar-30set
01out-29feb'20

$ 530
$ 466
$ 551
$ 466
$ 641
$ 590
$ 659

$ 954
$ 843
$ 1.027
$ 851
$ 1.250
$ 1.104
$ 1.224
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01º Dia – Santiago / Calama / San Pedro de Atacama

4 Dias

Uruguai - Montevidéu / Punta del Este/ Sacramento
Desde

$1.467
11

Di a s
ref: LUS – MPC11D

Montevidéu

Roteiro:

Montevidéu

3N

Datas de
chegada a Montevidéu:

Diárias

Punta Del Este

2N

Colônia de Sacramento 2N

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia – Brasil / Montevidéu

Recepção e traslado ao hotel (quarto disponível a partir
das 14h00). Hospedagem.

Incluso:

•1
 0 Noites de hospedagem nos Hotéis
selecionados com café da manhã
• Traslado de chegada e saída
• Visitas conforme o programa
• Assistência de guia

Não incluso:

• Impostos
• Passagem aérea Internacional
• Tudo o que não esteja mencionado como
incluído no programa

2º Dia – Montevidéu

Café da manhã . Visita Panorâmica onde iremos observar os principais Pontos turísticos da cidade: Plaza Independência, sede do
Poder Executivo da Torre Executivo, Palacio Salvo, Teatro Solís,
Mercado do Porto, Mercado Agrícola, Palácio Legislativo, Obelisco,
Estádio Centenário e muito mais. Um circuito guiado pelos principais e pitorescos bairros da cidade. Retornaremos pela rambla das
Nações Unidas, parando na Plaza Virgilio para observar uma das
vistas mais bela panorâmica a cidade e seu litoral. Podemos optar
por ficar no Shopping Punta Carretas, localizado em um dos bairros mais bonitos de Montevidéu ou retorno ao hotel. hospedagem.

3º Dia – Montevidéu

Notas importantes:

Traslado Hotel em (PDP) / Terminal de Ônibus
(PDP) + Ônibus de Linha à Montevideo + Traslado
Terminal de Ônibus ao Hotel em (MVD) , Suplemento para Traslado privativo Punta Del leste/
Montevideo , por pessoa em Dólar U$ 335,00

Café da manhã. Dia livre. Neste dia, após o café da manhã, visitaremos o
oeste da cidade, mergulhando na cultura do vinho. Mais especificamente na linhagem Tannat. Visitaremos uma das vinícolas mais importantes
de Montevidéu: Bouza. Podemos desfrutar de uma visita às plantações
e provar seus excelentes vinhos acompanhados por uma mesa de queijos e carnes frias. conheceremos a coleção de carros clássicos dentro
da propriedade. Regresso ao hotel e resto da tarde livre. Hospedagem.

4º Dia – Montevidéu

Café da manhã, Teremos o dia livre para continuar descobrindo
Montevidéu. À noite será Conheceremos o El Milongon onde desfrutaremos de uma noite cheia de ritmos e cultura local. Durante todo o show teremos um cenário de figuras emblemáticas de
nossa cultura popular em suas várias manifestações: o Candombe
(o mais significativo e atual manifestação do Cultura afro-Montevidéu), o tango, a milonga e as danças folclóricas, no âmbito de
um show chocante que reúne mais de 35 artistas em cena, entre
músicos, cantores, dançarinos e personagens típicos, enquanto
aprecia a nossa Cozinha típica e a qualidade dos nossos vinhos.

5º Dia – Montevidéu / Punta Del Este

Cólonia

Hotéis Previstos
América Latina

Cidade

Hotel

(Ou similares)

Montevidéu Crystal Tower ****
Punta Del Amsterdam ****
Leste
Colônia de Dazzler Colônia ****
Sacramento
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Café da manhã. Partiremos para o leste do país, onde desfrutaremos
das paisagens da estrada. Faremos uma parada pitoresca em Piriápolis para renovar as energias no Cerro San Antonio e desfrutar da
vista que o lugar oferece. Seguindo a rota para o leste, em Punta Ballena visitaremos uma das jóias arquitetônicas e artísticas da América
do Sul: Casapueblo (entrada não incluída), chamada La Pionera, de
Carlos Páez Vilaró, que a projetou com um estilo que pode ser igualado com as casas na costa mediterrânea de Santorini. Continuaremos
até a Barra de Maldonado com travessia da sua ponte ondulada e
retornamos à península por em frente à praia Brava. Aproveitar o
tempo livre para almoço e atividades pessoais na área do porto e no
centro da península. Traslado ao hotel . Hospedagem.

6º Dia – Punta Del Este

De manhã, depois do café da manhã, faremos um tour de bicicleta

tour com guia local fazendo paradas nos pontos mais emblemáticos de Punta del Este juntamente com a sua cultura, podemos
entrar em ruas arborizadas, parques e florestas Punta esteños.
Saídas de um ponto de encontro ou do Porto de Punta del Este,
retorno ao lugar de partida. Resto do dia livre. hospedagem.

7º Dia – Punta Del Este

Café da manhã, é hora de continuar descobrindo o leste uruguaio e suas
Praias de Bastas. É a vez de José Ignacio. Traslado ao hotel em Punta del
Este para o Pousada A Viúva de José Ignacio. Uma pousada exclusiva atendida por seus proprietários. Neste lugar você pode se desligar de tudo e
experimentar a paz absoluta em um lugar cercado de florestas e do oceano. Podemos andar nas bicicletas fornecidas pela pousada. hospedagem

8º Dia – Punta Del Este / Montevidéu

Café da manhã. Traslado para Montevidéu em (Ônibus de Linha)
e Hospedagem.

9º Dia – Montevidéu / Colônia de Sacramento

Café da manhã. Faremos passeio cultural pela história da conquista e colonização no Rio da Prata. Descobriremos os encantos da
única cidade de origem portuguesa no território, hoje República
Oriental do Uruguai. O passeio permite observar , no caminho,
produção agrícola - pecuária - industrial, visitaremos a cidade de
Nueva Helvecia também chamada Colonia Suiza, chegada em Colônia de Sacramento. Localizada à margem norte do Rio de la Prata
a 177 quilômetros de Montevidéu e 45 quilômetros de Buenos Aires. Declarada pela UNESCO, Patrimônio Histórico da Humanidade
em Dezembro de 1995. Sua planta urbana de origem Portuguesa
contrasta com o modelo que ordenou a lei espanhola sobre as Índias Ocidental É caracterizado por paredes e bastiões inconfundíveis. Visitaremos a Rambla Costanera, o Real de San Carlos com
o seu antigo Plaza de Toros, a Igreja de San Benito e bairros residenciais da cidade. faremos uma caminhada de interesse cultural.
Em seguida , Traslado para o seu hotel em Colônia. hospedagem

10º Dia – Colônia de Sacramento

Café da manhã. Dia livre. Neste dia podemos continuar a desfrutar
desta cidade mágica e desfrutar de um delicioso almoço em um restaurante típico no casco antigo. De tarde você pode andar através da
cidade nos vários tipos de veículos que são oferecidos : Bicicletas,
Buggy, Carrinhos de golfe, entre outros (não incluído). podem optar
por visitar um adega clássica em uma cidade chamada Carmelo e se
encantar com belas vistas do campo uruguaio. (Não incluido).

11º Dia – Colônia de Sacramento / Montevidéu

Café da manhã, Traslado ao aeroporto de Montevidéu.

Fim dos nossos serviços.

Preços por pessoa

(Em USD):

Datas

Duplo

Single

Triplo

01Jan-28Fev
01Mar-30Jun
01Out-30Nov

1.640
1.467
1.489

2.757
2.481
2.490

1.501
1.369
1.390
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Chile - Cruzeiro Skorpios
Desde

$2.864
6

Di a s
ref: Cruzeiro
skorpios

Glaciar San Rafael
NOVIDADE 2019/20

Cruzeiro Skorpios II (Rota Chonos)
Roteiro: Puerto Montt / Glaciar San Rafael / Puerto Montt - para mais detalhes do roteiro – lusanova.com.br
Hotéis Previstos
Cidade

(Ou similares)

Santiago

Preços por pessoa

Hotel

Cidade

Hotel

Providencia****

Puerto Varas

Bellavista ****

2019
Janeiro: 12, 26;
Fevereiro: 09, 23;
Março: 09, 23;
Abril: 06, 27;
Setembro: 05, 19;
Outubro: 02, 16, 30;
Novembro: 02;
Dezembro: 02.

2020
Janeiro: 4,11,18,25;
Fevereiro: 1,8,15,22;
Março: 7,14,21,28;
Abril: 4,11,18,25;
Embarque: Sábado /
Desembarque : Quinta-feira.

Incluso:

(Em USD):

Datas

Datas de Partida do Cruzeiro
em Puerto Montt:

Duplo (Deck Atenas)

Single (Deck Atenas)

Triplo (Deck Atenas)

3.070
2.864
2.881
2.956
2.944
3.173

4.761
4.481
4.333
4.487
4.461
4.861

2.459
2.353
2.399
2.444
2.441
2.556

3.173
2.956

4.861
4.487

2.556
2.559

2019
Janeiro e Fevereiro
Março e Abril
Setembro
Outubro e Novembro
Dezembro : 7 14
Dezembro : 21 28
2020
Janeiro e Fevereiro
Março e Abril

• 2 Noites de hospedagem em Santiago
em , com café da manhã
• 1 Noite de hospedagem em Puerto Varas, com café da manhã
• Traslados de chegada e saída
• Cruzeiro de 5 noites a bordo de acordo
com a cabine especificada
• Refeições a bordo : O serviço de refeições
é servido à mesa, em um único turno . O
serviço Buffet é somente para o café da
manhã e no jantar final.

Não incluso:

• Passagem aérea
• Todos os serviços mencionados como
incluído.
• Gratificações.

Desde

$2.980
4

Di a s
ref: Cruzeiro
Skorpios

Puerto Natales

Cruzeiro Skorpios III (Rota Kaweskar)
Roteiro: Puerto Natales / Glaciar Amalia / Puerto Natales - para mais detalhes do roteiro – lusanova.com.br
Cidade

(Ou similares)

Santiago

Preços por pessoa

Hotel

Cidade

Hotel

Providencia****

Puerto Natales

Remota****

Incluso:

(Em USD):

Datas

2019
Janeiro e Fevereiro
Março
Abril
Outubro e Novembro
Dezembro
Dezembro : 24 27 31
2020
Janeiro e Fevereiro
Março e Abril

2020
2019
Jan:4, 8,11,15,18,22,25,29; Jan:3,7,10,14,17,21,24,28,31;
Fev:1, 5 , 8 ,12,15,19,22,26; Fev:4,7,11,14,18,21,25,28;
Mar:1, 5, 8,12,15,19,22,26,29; Mar:3,6,10,13,17,20,24,27,31;
Abr:2, 5, 9,12,16,19,23,26; Abr:3,7,10;
Cruzeiro 1: Saída dia terça-feira/
Out:15,18,22,25,29;
sexta-feira.
Nov:1, 5, 8, 12, 15,19,22,26,29 ; Desembarque
Cruzeiro 2: Saída sexta-feira/
Dez:3,6,10,13,17,20,24,27,3; Desembarque segunda-feira.

Duplo B (Deck Atenas)

Single (Deck Atenas)

Cama extra (Deck Atenas)

3.190
3.030
2.980
3.110
3.099
3.293

5.193
4.970
4.893
5.070
5.044
5.273

2.200
2.094
2.053
2.140
2.137
2.251

3.293
3.110

5.273
5.070

2.251
2.140

Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020

• 2 Noites de hospedagem em Santiago,
com café da manhã
• 1 Noite de hospedagem em Puerto Natales, com café da manhã
• Traslados de chegada e saída
• Cruzeiro de 3 noites a bordo de acordo
com a cabine especificada
• Refeições a bordo : O serviço de refeições
é servido à mesa, em um único turno . O
serviço Buffet é somente para o café da
manhã e no jantar final.

Não incluso:

• Passagem aérea
• Todos os serviços mencionados como
incluído.
• Gratificações.
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América Latina

Hotéis Previstos

Datas de Partida do
Cruzeiro em Puerto Natales:

