
 
SEGREDOS DOS ANDES – AGENTINA E CHILE COM TRAVESSIA RODOVIÁRIA DA CORDILHEIRA  
VISITANDO CÓRDOBA – MENDOZA – SAN LUIS E ROSÁRIO NA ARGENTINA | VISITANDO NO CHILE SANTIAGO – VIÑA DEL MAR – VALPARAÍSO + TOUR DE VINHOS 

28/09 a 10/10/2019 - 13 DIAS - RODOVIÁRIO ÔNIBUS LEITO TOTAL | SAÍDA DE PORTO ALEGRE/RS COM GUIA ACOMPANHANTE 
 

SOBRE OS DESTINOS » Maravilhosa viagem, onde conheceremos algumas das províncias da Argentina, como Corrientes, Entre Rios, Córdoba, 
Mendoza – Terra da Uva e do bom vinho, prosseguindo pelo caminho das Altas Montanhas até nos depararmos com a famosa Puente Del Inca, lugar 
sagrado de nossos antepassados, avistaremos o Aconcágua – o pico mais alto das Américas, transporemos a Cordilheira dos Andes através de 
túneis impressionantes e estradas em caracol – emoção total; conheceremos Santiago do Chile, onde além de tantas outras opções, degustaremos 
os famosos pratos a base de frutos do mar, seus vinhos, caminharemos pelas areias de sua famosa praia de Viña del Mar, conheceremos a bela  
Valparaíso e mais adiante retornaremos à Argentina, passando e pernoitando em San Luis, trafegaremos pela planície cordobesa para pernoitar na 
cidade Rosário – Prov. De Santa Fé, charmosa cidade pertinho da capital da Argentina – Buenos Aires, finalizando esta fantástica viagem em 
Santana do Livramento/RS para as últimas compras nos Free Shop de Rivera/Uruguai. Venha viver esta experiência de viagem de 13 dias com o que 
há de melhor em pacote rodoviário, visitando as 3 principais cidades da Argentina e ficando 5 dias na cidade de Santiago do Chile.  
 

    
 

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO » 
 

01º Dia 28/09/19 Sábado - PORTO ALEGRE / URUGUAIANA / PASO DE LOS LIBRES / CÓRDOBA (1.450 km): Apresentação às 09h no 
estacionamento Haudy Park para saída prevista às 09:30h. Viagem rodoviária em Ônibus Leito Total de 28 lugares, equipado com ar condicionado, 
calefação, som ambiental, televisão em cores, vídeo, frigobar, toalete, serviço de bordo com cafés, chás, água, guia acompanhante e dois motoristas 
especializados no roteiro. Pernoite em trânsito no ônibus em deslocamento. 
 

02º Dia 29/09/19 Domingo - TRÂNSITO / CÓRDOBA: Logo após os trâmites aduaneiros e migratórios na fronteira Brasil-Argentina, entraremos em 
território argentino para seguirmos viagem com destino a Córdoba. Chegada diretamente ao hotel selecionado para a acomodação do grupo. À tarde, 
faremos uma caminhada pelo quarteirão jesuítico do centro, a fim de conhecer o centro histórico fundacional, onde se destacam a Plaza San Martín, 
o Cabildo, a Catedral, o Centro Cívico, a Prefeitura e o Palácio de Justiça. Restante do tempo livre para explorar mais a cidade. Hospedagem. 
 

03º Dia 30/10/19 Segunda - CÓRDOBA / MENDOZA (650 km): Logo após o café da manhã, desocuparemos o hotel e sairemos em direção a 
Mendoza. A cidade de Mendoza é um oásis no deserto. Plantada no centro-oeste da Argentina, abraçada pela Cordilheira dos Andes, um imenso 
paredão de montanhas, com os picos cobertos de neve e com uma vegetação reduzida a quase nada. Magnífico, exuberante, gigantesco, imponente: 
tudo isso é pouco para denominar esse desfiladeiro de montanhas com neve eterna que separa o Chile da Argentina. Uma colossal muralha que 
barra a entrada da umidade do Pacífico. Mendoza foi erguida sobre uma vastidão de areia e pedras. A chuva é uma exilada no território, e os 
mendocinos só podem contar com água do degelo das montanhas. Todas as árvores que existem, há uma para cada 1,5 milhões de habitantes, 
foram plantadas pelo homem. Sobre essa terra calcinada, os mendocinos erguem o mais belo oásis da América. Produziram um milagre onde Deus 
fez um deserto. Seus antigos habitantes indígenas batizaram-na como Cuyum Mapu (Terra de Areias), uma antiga voz para definir uma geografia 
intratável e um clima semidesértico, não totalmente homogêneo em suas características.  Chegada diretamente ao hotel para hospedagem. 
 

04º Dia 01/10/19 Terça - MENDOZA – CITY TOUR + VISITA A UMA VINÍCOLA E OLIVICOLA: Café da manhã no hotel, posteriormente (08h15 
aprox), saída do hotel com transporte e guia local, para conhecer ou rever os principais pontos turísticos de Mendoza. O passeio começa pela Praça 
Pedro de Castillo chamada assim em homenagem ao fundador da cidade de Mendoza, em 1561. É uma pitoresca praça com uma variada vegetação 
onde se destacam diversas palmeiras trazidas das Ilhas Canárias da Espanha, do Brasil e da província de Missões, na Argentina. Continuando pelas 
Ruínas de São Francisco onde está a imagem original de Nossa Senhora de Carmen de Cuyo, Patrona e General do Exército dos Andes de Gral. 
San Martín, junto ao Bastão de Mando do Gral. San Martín e outras relíquias da Campanha Libertadora.Também visitaremos a Praça San Martín que 
está localizada em pleno distrito financeiro, rodeada por edifícios bancários de diferentes estilos e épocas e o monumento ao Gral. San Martín. Em 
seguida daremos um passeio pelo centro, com suas charmosas praças, centro cívico constituído em sua maior parte por edifícios governamentais 
como escritórios públicos e judiciários, como a área fundacional da cidade, centro cívico, Parque San Martin, Cerro de La Gloria (ingresso e van para 
subir não incluídos), Monumento a Los Andes, Teatro grego de La Vindima. A continuação visitação da VINÍCOLA DON ARTURO (ou similar) para 
degustação e explanação sobre o processamento dos vinhos e para finalizar visitaremos a OLIVÍCOLA LAUR (ou similar), também para degustação 
e ver de perto as plantações das oliveiras, bem como o processamento das azeitonas para a fabricação do Azeite de Oliva. Retorno a Mendoza em 
torno das 13h30, passando por LA BARRACA MALL (shopping) para almoço livre (não incluído). Restante da tarde livre e à noite sugerimos uma 
visita a um Cassino, ou ainda, apreciar os trabalhos dos artesões na Praça Independência. Hospedagem. 
 

05º Dia 02/10/19 Quarta - MENDOZA / SANTIAGO (390 km): Café da manhã no hotel, posteriormente início da viagem com destino a Santiago do 
Chile. O Chile tornou-se um dos destinos mais procurados, pois possui uma esplêndida variedade de atrações em seus 760 quilômetros quadrados 
de território. Entre suas inúmeras belezas naturais, a Cordilheira dos Andes, com suas imponentes montanhas é repleta de lendas e mistérios. A 
melhor maneira de presenciar tal beleza é em uma deslumbrante viagem que faremos de ônibus no trecho entre Mendoza, na Argentina, passando 
por Puente Del Inca, Morro Aconcágua, Las Cuevas, Túnel Internacional, descendo os Caracóis (trecho da estrada que com suas descidas torna 
propício uma paisagem belíssima pela altitude que está localizada); Los Andes, já não mais em território argentino, com destino a capital Chilena. 
Localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, na região central do Chile, está o principal centro político, administrativo, comercial e financeiro do país. 
Chegada diretamente ao hotel selecionado para hospedagem. 
 

06º Dia 03/10/19 Quinta - SANTIAGO (CITY TOUR) + VISITA A VINICOLA CONCHA E TORO: Café da manhã no hotel e posteriormente faremos 
um city tour, acompanhando de guia local, para conhecer os principais pontos da cidade de Santiago com toda a riqueza de detalhes, começando por 
percorrer a parte mais antiga da cidade com suas charmosas residências em estilo colonial e seus magníficos palácios, além do Clube Hípico de 
Santiago, cuja arquitetura foi inspirada no hipódromo francês de Long Champs. Surpreenda-se com a beleza do contraste entre as construções 
antigas e modernas, além de conhecer o imenso Parque O’HIGGINS e todo o centro cívico da cidade onde visitará de forma panorâmica o 
impressionante palácio presidencial “La Moneda”. Conhecerá a Plaza de Armas, o Parque Florestal e o Rio Mapocho, além de admirar o imponente 
Cerro San Cristóbal (entrada não incluída) e sua vasta vegetação, desde vários pontos da cidade. Nos bairros Vitacura, Las Condes e Providencia 
você encontrará as construções, lojas e restaurantes, mais modernos e exclusivos da cidade. Tudo isto e mais você poderá desfrutar neste 
maravilhoso passeio. O tour finalizará em torno das 12:15h, posteriormente tempo livre para almoço (não incluído) no mercado público de Santiago e 
continuação visita da Vinícola Concha y Toro com tour guiado, ingresso e degustação. Retorno ao Hotel em torno das 16:30h aprox. Restante do 
tempo livre e a noite sugerimos, como opcional, um jantar-show no BALI HAI. Hospedagem. 
 



 
07º Dia 04/10/19 Sexta - SANTIAGO / VALPARAÍSO / VIÑA DEL MAR / SANTIAGO: Café da manhã no hotel e posteriormente realizaremos um 
passeio de dia inteiro, acompanhado de guia local, para visitar VALPARAÍSO e VIÑA DEL MAR, famoso Porto e Balneário Chileno. Mesmo sem ter 
uma clara linha que as separe, Viña Del Mar tem muitas diferenças em relação à Valparaíso. A principal delas: ao contrário da sua vizinha de litoral, 
Viña Del Mar aglutina a classe média ascendente da região, nela estão os melhores restaurantes, os apartamentos mais caros e os jardins mais 
cuidados da região. A história foi ingrata com Valparaíso. A cidade cresceu no século XVIII, quando era um importante entreposto marítimo para os 
navios que faziam rotas pelo Atlântico e Pacífico rumo à Oceania. Por conta disso, a cidade atraiu imigrantes ingleses, franceses e alemães, além de 
ter sido pioneira em muitos avanços tecnológicos. Suas ruas foram as primeiras a ter iluminação elétrica, seus habitantes foram os primeiros a usar 
telefone e telégrafo. Foi lá também, que teve início a construção da primeira ferrovia chilena, ligando Valparaíso a Santiago. Após o passeio, 
retornaremos ao hotel e restante do tempo livre. Sugerimos aproveitar esta noite para conhecer o restaurante GIRATORIO. Hospedagem. 
 

08º Dia 05/10/19 Sábado - SANTIAGO – DIA LIVRE: Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para passeios opcionais ou atividades pessoais 
independentes. Sugerimos que aproveitem o dia para visitar o Shopping Mall Plaza Vespúcio, com mais de 300 lojas, no sopé da Cordilheira dos 
Andes ou um TOUR OPCIONAL (NÃO INCLUÍDO) à POMAIRE E ISLA NEGRA (CASA-MUSEU POETA PABLO NERUDA) = USD 100,00 por 
pessoa - mínimo de 4 pessoas. DESCRIÇÃO DO TOUR OPCIONAL A ISLA NEGRA E POMAIRE: Após o café da manhã, saída com transporte e 
guia local para visitar a Casa Museu de Pablo Neruda; iniciaremos o trajeto pela estrada do Sol.  Em pouco mais de uma hora de viagem chegada ao 
povoado tradicionalista de Pomaire, denominada Zona típica chilena, onde a característica principal é o artesanato em greda (argila vulcânica), 
depois de nos contagiarmos com o espirito campestre e percorrer as diferentes tendas de artesanato que este povoado oferece continuação da 
viagem até a Ilha Negra. Nesta localidade teremos tempo livre para almoçar e posteriormente visitar a Casa Museu Pablo Neruda, ganhador do 
Prêmio Nobel de Literatura, construiu sua casa principal a beira do Oceano Pacifico hoje convertida em Casa-Museu. Na visita veremos os tesouros e 
objetos admirados por Pablo Neruda que inclui garrafas, caçarolas, uma imponente proa que foram para ele fonte constante de inspiração ou VALE 
NEVADO se ainda tiver neve. Hospedagem. 

 

 
 

09º Dia 06/10/19 Domingo - SANTIAGO / MENDOZA / SAN LUIS / ROSÁRIO (1.250   km): Café da manhã no hotel, posteriormente desocupação 
dos quartos e saída em torno das 09h00 em viagem rodoviária com o ônibus da excursão com destino a Rosário – Argentina, através do Passo 
fronteiriço internacional Los Libertadores para trâmites aduaneiros e alfandegários de saída do Chile e entrada a Argentina. Continuação da viagem 
pelas altas montanhas com paradas no ponto turístico Mirante do Aconcágua (pico mais alto das Américas) e Puente del Inca, descendo a Cordilheira 
até a cidade de Mendoza, onde provavelmente será a parada para o jantar (não incluso) num centro comercial - Shopping e tempo livre para esticar 
as pernas, aproveitar para compras, etc, para posterior viagem noturna, passando por San Luis que é capital da província de San Luis que fica 
situada no centro-oeste da Argentina. Pernoite em trânsito. 
 

10º Dia 07/10/19 Segunda - TRÂNSITO / ROSÁRIO: viagem por La Toma, Punilla e em momento oportuno parada para café da manhã em algum 
parador/restaurante no trajeto a Rosario, provavelmente a parada seja em Rio Cuarto - Córdoba, continuando viagem por Villa Maria (cidades das 
planícies cordobesas), até chegar à cidade de Rosário a partir do meio dia, diretamente ao hotel selecionado para hospedagem do grupo – ocupação 
dos quartos somente a partir das 14h30 / 15h00. Aproveite o tempo livre para começar a explorer a cidade, lembrando que a cidade conta com um 
movimentado cassino, excelentes restaurantes, clubes noturnos / pubs, cinemas, shoppings. Hospedagem por 2 noites com café da manhã. 
 

11º Dia 08/10/19 Terça - ROSÁRIO – CITY TOUR: Café da manhã no hotel e desocupação dos apartamentos. Às 08h30, saída para city tour 
panorâmico e com paradas a fim de ver os seus principais pontos turísticos, entre eles o Casco/Centro histórico, Monumento a Bandeira, Catedral N. 
Sra. Do Rosário, Costanera, Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini e Estádio Gigante de Arroyito (Rosário Central). O City tour terminará em torno das 
11h30 e posteriormente tempo livre para almoço (não incluído). Aproveite a tarde ou o tempo livre para explorer mais a cidade de Rosário (Terceira 
cidade em população da Argentina) é uma cidade da região central da Argentina, também conhecida como: "berço da bandeira", "berço da revolução" 
e como "Chicago da Argentina". Suas movimentadas ruas são um exemplo de uma cidade em pleno desenvolvimento econômico, social e cultural.  
 

12º Dia 09/10/19 Quarta - ROSÁRIO / PASO DE LOS LIBRES / URUGUAIANA (800 km): Café da manhã no hotel, posteriormente desocupação 
dos quartos e saída em torno das 07h30 em viagem rodoviária com o ônibus da excursão com destino a Livramento – Brasil, através do Passo 
fronteiriço internacional Paso de los Libres / Uruguaiana para trâmites aduaneiros e alfandegários de saída da Argentina e entrada ao Brasil. Na 
viagem de retorno passagem pela Ponte Rosário-Victória. Chegada prevista a Santana do Livramento em torno das 20h30 / 21h00. Hospedagem por 
1 noite com café da manhã. 
 

13º Dia 10/10/19 Quinta - RIVERA / LIVRAMENTO / PORTO ALEGRE (500 Km) / e OUTROS DESTINOS NO TRAJETO PORTO ALEGRE / 
ERECHIM/RS: Café da manhã no hotel e a continuação tempo livre para compras nos free shops de Rivera até o meio dia (desocupação dos aptos 
até às 11:00h), posteriormente empreenderemos viagem de regresso a Porto Alegre e outros destinos por Rosário do Sul, São Gabriel, Pântano 
Grande, chegando a noite à capital gaúcha. Posteriormente o ônibus passará por Canoas, Lajeado, Soledade, Passo Fundo e finalizando o percurso 
em Erechim/RS. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS!  
 

 

O QUE ESTÁ INCLUIDO NO PACOTE » 

-Ônibus Leito Cama de 28 lugares com 2 motoristas especializados no roteiro; 
-Serviço de bordo especial com água, refrigerante, chá, café, suco, bolachas, biscoitos, etc; 
-09 Noites de hospedagem em Hotéis de ótima categoria e localização, conforme quadro de hotéis, em apto standard. 
-09 Cafés da manhã tipo Buffet ou continental no restaurante dos hotéis (se servidos no quarto será cobrado adicional); 
-Tour a pé com o guia acompanhante pelo quarteirão jesuítico no centro histórico de Córdoba. 
-Guia local no city tour em Mendoza e guia de montanha na subida da Cordilheira dos Andes; 
-Guia local para tour de Vinho e Azeite de Oliva em Mendoza, com ingressos e degustações. 
-Guia local, ingressos e degustação para visita da vinícola Concha y Toro em Santiago/Chile.  
-Guia local no city tour em Santiago do Chile e no passeio de Viña Del Mar e Valparaíso; 
-Guia local no city tour em de Rosário pelos principais pontos turísticos da cidade 
-Guia acompanhante da Operadora desde o primeiro até o último dia da viagem. 
-Bolsa pequena de viagem, 2 etiquetas para a bagagem de despachada e de mão 
-Seguro de viagem Mercosul com USD 35.000,00 de cobertura. 
 

 

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE » 
-Noite adicional por greve, guerra, fenômenos meteorológicos adversos, problemas de saúde que impedem a saída, continuação ou volta da viagem. 
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos. 
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas, etc. 

-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta. 

-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos terminais e/ou aeroportos. 

-Gastos com passaportes ou RG novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras documentações para a viagem. 

-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação. 
 

 

INVESTIMENTO / VALOR POR PESSOA » 

APTO DUPLO STD : R$ 4.590,00. Entrada de R$ 900,00 e saldo em 9X R$ 410,00 no cheque pré.  

APTO SINGLE STD: R$ 6.590,00. Entrada de R$ 1.325,00 e saldo em 9X R$ 585,00 no cheque pré. 
Obs.: Apto triplo e criança no apto com os pais consulte disponibilidade. 
 

 



 
 
 
FORMAS DE PAGAMENTO » 
Pagamento 1 - À VISTA: Desconto de 3% sobre o valor do pacote. 
Pagamento 2 - CHEQUE: Entrada de 20% com cheque ou dinheiro e saldo em até 9X no cheque. 
Pagamento 3 - CARTÃO CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos Cartões VISA/MASTER/AMEX/DINERS. 
Pagamento 4 - BOLETO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X que devem estar quitados antes do embarque. 
Valores já convertidos a Reais através de negociações com os fornecedores em moeda do Brasil. 
Valores e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso. 
 

 
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE » 
1. Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos. 
2. Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias. 
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes. 
4. Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada. 
5. Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias. 
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM » Brasileiros/as em viagem a Argentina, Chile e Uruguai podem viajar somente com a carteira 
de identidade (RG), expedidos a menos de 10 anos antes do embarque, ou passaporte válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos 
órgãos competentes (Polícia Civil e Federal). Consultem política para viagem de menores, estrangeiros e/ou não brasileiros residentes no Brasil. 
 

HOTEIS CONFIRMADOS/PREVISTOS e TRANSPORTE CONFIRMADO » (sujeito a alteração por outro hotel similar em categoria e localização) 
28/09 a 29/09/19 - Trânsito - Spazzinitur - www.spazzinitur.com.br/index.php/frota 
29/09 a 30/10/19 - Córdoba - Hotel NH Panorama - www.nh-hotels.com.ar/hotel/nh-cordoba-panorama 
30/10 a 02/10/19 - Mendoza - Hotel Premiun Tower - www.premiumtowersuites.com 
02/10 a 06/10/19 - Santiago - Hotel Principado Express - www.hotelprincipadoexpress.com  
06/10 a 07/10/19 - Trânsito - Spazzinitur - www.spazzinitur.com.br/index.php/frota 

07/10 a 09/10/19 - Rosário - Hotel Solans República - www.solans.com/habitaciones_hotel_republica_en_rosario/Superiores 
09/10 a 10/10/19 - Santana do Livramento/RS - Confort Fronteira Hotel - www.confortfronteirahotel.com.br 
 

 
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »  
Passageiros de Porto Alegre/RS e arredores embarcarão em frente da Rodoviária Central (estacionamento Haudi Park).  
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de partida (conforme roteiro), por se tratar de viagem rodoviária em grupo. 
Passageiros de outras localidades que não pertençam ao trajeto do ônibus vindo de Erechim/RS a POA/RS, consultem horários e condições. 
 

Passageiros de outros Estados poderão embarcar em Porto Alegre pernoitando no dia anterior à viagem no hotel Ritter (hotel em frente da 
Rodoviária de Porto Alegre/RS), pagando somente R$ 100,00 por pessoa em apto duplo standard com café da manhã.  
Parte aérea e traslados não incluídos. 
 

 

MAPA DE ASSENTOS - ÔNIBUS LEITO TOTAL DE 28 LUGARES » 

 
 

 
DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENATUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 

 
Rua Júlio de Castilhos, 1111 - Sala 02 - B. Centro - Fones 51.3741-4200/51.98182-4466 - VENÂNCIO AIRES  - RS 

E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br 
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