
 
MENDOZA-ARGENTINA & SANTIAGO DO CHILE 

20/09 a 27/09/19 - 8 DIAS | AÉREO + RODO | COM GUIA DESDE POA/RS 
MENDOZA – TRAVESSIA RODOVIÁRIA DA CORDILHEIRA DOS ANDES – SANTIAGO – VALE NEVADO 

 

SOBRE O DESTINO » Maravilhosa viagem, que iniciaremos em Mendoza na Argentina – Terra da Uva e do bom vinho, prosseguindo pelo 
caminho das Altas Montanhas até nos depararemos 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 - capital do país, parada obrigatória para as famosas estações chilenas de esqui no inverno e os 
amantes do bom vinho, entre outras atividades, durante todo o ano. A cidade esbanja predicados e hospitalidade. A começar pela bela Cordilheira 
dos Andes, que pode ser avistada de vários pontos da cidade e principalmente do alto dos cerros de Santa Lucia e San Cristóbal. Também 
surpreendem os visitantes os museus e teatros preservados, as ruas limpas, planas e seguras, as construções com ar europeu e até mesmo os 
prédios modernos e para aproveitar bem a nossa viagem iremos conhecer as cidades de Viña Del Mar e Valparaiso, ambas localizadas na costa do 
Oceano Pacífico, a 140 km a oeste de Santiago. Viña Del Mar (Vina) e Valparaíso (Valpo) são como lados opostos da mesma moeda. Vina Del Mar, 
a "Cidade Jardim", é uma das principais praias do Chile. Valparaiso, património mundial e imortalizada nas palavras de Pablo Neruda, é um dos 
principais portos do Chile, se não da América do Sul, mais carismático e histórico, com seu charme, misturando prédios modernos como a do 
Congresso Nacional do Chile com elevadores (funiculares) nos morros e casas coloridas nas encostas. Reserve já o seu lugar!  

    
 

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO » 
 

1º Dia 20/09/18 (Quinta) – PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / MENDOZA (AÉREO): Apresentação às 10:00h no aeroporto internacional 
Salgado Filho de Porto Alegre/RS para viagem aérea com troca de aeroporto e conexão em Buenos Aires (traslado incluído), conforme quadro de 
voos regulares ao final da página. Chegada perto das 20h00 na cidade de Mendoza. Recepção e traslado ao hotel no centro. A cidade de Mendoza 
é considerada um oásis, com grandes avenidas, bem arborizada e com uma particularidade: as arvores das avenidas da cidade são irrigadas 
através de acéquias (canais de irrigação) de água represada do degelo da neve dos Andes. Hospedagem por 2 noites com café da manhã. 
 

02º Dia 21/09/18 (Sexta) – MENDOZA / CITY TOUR + VISITA A UMA VINÍCOLA E OLIVICOLA: Café da manhã no hotel, posteriormente (08h00), 
saída do hotel com transporte e guia local, para conhecer ou rever os principais pontos turísticos de Mendoza, tais como: a área fundacional da 
cidade, o centro cívico, Parque San Martin, Cerro de La Gloria, Monumento a Los Andes, Teatro grego de La Vindima, Gruta de Senhora de 
Lourdes, Igreja da Carrodilla, cuja virgem é padroeira dos vinhedos.  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. 
 

03º Dia 22/09/18 (Sabado) - MENDOZA / TRAVESSIA RODOVIÁRIA DA CORDILHEIRA DOS ANDES / SANTIAGO (340 km): Café da manhã no 
hotel. Pela manhã, saída em viagem rodoviária privativa em ônibus panorâmico de Mendoza a Santiago do Chile com acompanhamento de guia 
local com formação em turismo de montanha, a fim de proporcionar muito mais informação sobre a pré-cordilheira e a Cordilheira dos Andes com 
muita riqueza paisagística, geológica, arqueológica e histórica. No trajeto passaremos por povoados, tais como: Potrerillos e Uspallata. Visitaremos 
também, a histórica Ponte de Picheuta, Polvaredas e Punta de Vacas. Logo chegaremos ao centro de esqui Los Penitentes e mais adiante na 
famosa Puente Del Inca, com sua fascinante formação geológica e águas termais. Almoço livre (não incluído). Continuando a viagem, passaremos 
pelo monumento ao Cristo Redentor e faremos uma parada no “Mirante do Aconcágua para captar desde este ponto a melhor vista do pico mais 
alto das Américas”. Após os trâmites migratórios e alfandegários, continuação da viagem, descendo a famosa estrada em caracol até a Santiago do 
Chile com chegada prevista às 17h00 aprox. Nota importante: Se não fechar o número mínimo de 20 pessoas para a contratação do ônibus 
chileno para a viagem privativa de Mendoza-Arg ao Hotel de Santiago do Chile, este serviço será realizando em ônibus de linha regular terminal 
rodoviário de Mendoza até o terminal rodoviário de Santiago do Chile com os seus respectivos traslados. Hospedagem X 5 noites c/café da manhã.  
 

04º Dia 23/09/18 (Domingo) - 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 e 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. 
 

05º Dia 24/09/18 (Segunda) - SANTIAGO / VALPARAÍSO / VIÑA DEL MAR / SANTIAGO: Café da manhã no hotel e posteriormente faremos 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. Retorno ao hotel e 
restante do tempo livre. Hospedagem. 
 



 
06º Dia 25/09/18 (Terça) - SANTIAGO / VALE NEVADO / SANTIAGO: Café da manhã no hotel e posteriormente saída com transporte e guia local 
para visitar o Vale Nevado que fica a 60 km de Santiago, iniciaremos a subida da Cordilheira dos Andes, através de uma estrada sinuosa de 40 
curvas, chegada em 2hs aprox. a Farellones, o primeiro centro de esqui da região central onde apreciaremos a cordilheira coberta de neve a 2.700 
m. Posteriormente visitaremos outro famoso centro de esqui denominado El Colorado e na sequencia seguiremos ascendendo através de 20 curvas 
até chegar ao Vale Nevado localizado a 3.000 m; neste prestigioso centro invernal acontecem anualmente vários campeonatos importantes de 
esportes invernais, entre o mais importante o campeonato de Snowboard. Tempo livre para desfrutar da paisagem, aproveitar para praticar algum 
esporte invernal (ingressos, teleféricos, aulas de esqui, outras atividades na neve e almoço não incluídos). Retorno ao Hotel em Santiago em torno 
das 16h. Importante: na subida da cordilheira, ainda na cidade de Santiago, há estabelecimento ou lojas que alugam roupas para a neve (U$ 20 a 
U$ 30,00 o conjunto). Restante do tempo livre. Hospedagem. 
 
7º DIA – 26/09/18 (Quarta) – 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) POMAIRE E ISLA NEGRA (CASA-MUSEU POETA PABLO NERUDA) = USD 
80,00 por pessoa - mínimo de 4 pessoas. DESCRIÇÃO DO TOUR OPCIONAL A POMAIRE E ISLA NEGRA: 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 à beira do Pacifico, hoje Casa-Museu. Na visita veremos os tesouros e 
objetos admirados por Pablo Neruda que inclui garrafas, caçarolas, uma imponente proa que foram fonte constante de inspiração. Hospedagem. 
 

8º DIA – 27/09/18 (Quinta) – SANTIAGO / BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE: Após o café da manhã reduzido (se possível), traslado ao 
Aeroporto para viagem aérea de Santiago do Chile a Porto Alegre/RS, com escala e troca de avião em Buenos Aires, conforme quadro de voos. 
Chegada a POA em torno das 20:15h. FIM DOS SERVIÇOS. 
 

 
O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE » 
-Passagem aérea em classe econômica, em voo regular da Aerolineas POA/BUE/MENDOZA // SANTIAGO/BUE/POA, sem taxas. 
-Transporte para os traslados de chegadas e saídas em confortável VAN, Micro-ônibus de 26 a 30 lugares ou Ônibus de 42 lugares. 
-Transporte para os passeios em VAN, Micro-ônibus de 26 a 30 lugares ou Ônibus de 42 lugares com guia local espanhol/português. 
-Transporte privado (ônibus) com guiada internacional para a viagem do Hotel de Mendoza-Arg. até o Hotel de Santiago do Chile 
-07 Noites de hospedagem em apto standard, em hotéis de categoria turística superior com café da manha e taxas. 
-City tour privativo com guia local pelos principais pontos turísticos de Mendoza, visita a uma Vinícola e Olivícola; 
-City tour privativo com guia local pelos principais pontos turísticos de Santiago com Cerro San Cristobal; 
-Visita privativa com guia local da Vinícola Concha y Toro com tour pelas plantações e degustação; 
-Tour privativo com guia local de día inteiro para visitar Viña del Mar e Valparaíso no litoral chileno; 
-Tour privativo com guia local ao Vale Nevado (roupas, aulas de esquí, méio de elevação e almoço não incluidos). 
-Guia acompanhante da agência desde Porto Alegre para grupo acima de 18 pessoas. 
-Bolsa pequena de viagem, etiquetas para as bagagens e porta-dólar. 
-Seguro Viagem MERCOSUL com cobertura de USD 10.000,00 
 

 
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE » 
-Noite adicional nos hotéis por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impedem a continuação da viagem. 
-Taxas consulares, aeroportuárias e taxas de remessa de pagamentos - impostos com o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte). 
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte aérea em data ou classe diferente do grupo. 
-Passeios, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou realizar fora da programação. 
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis ou nos aeroportos do Brasil e da Argentina; 
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas claramente como incluídas; 
 

 
VALOR POR PESSOA, CONFORME ACOMODAÇÃO »  

EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD:USD 1.490,00 + USD 160,00 de taxas e impostos.  

EM APTO SINGLE (SOLTEIRO/A) STD: USD 1.990,00 + USD 160,00 de taxas e impostos. 
(*) bebê de 00 a 02 anos paga somente taxas de embarque aeroportuárias e/ou governamentais e deverá viajar no colo dos pais. 
(**) Criança de 02 a 08 anos paga 80% do valor em DUPLO e deverá se hospedar como 3ª pessoa com 2 adultos que paga integral. 
(***) Criança acima de 08 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em apto duplo ou triplo com 1 ou 2 adultos 

Obs.: Alguns hotéis da viagem não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente cama de casal + cama de montar ou sofá cama. 
 

 
FORMAS DE PAGAMENTO » 
Pagamento 1 - à vista:  desconto máximo de 4% sobre o valor do pacote, exceto sobre as taxas. 
Pagamento 2 - parcelado: Entrada de 20% mais taxas com cheque ou dinheiro e saldo em 8X com cheques pré-datados. 
Pagamento 3 - cartão de crédito: 4X no VISA/MASTER e/ou no BOLETO, com entrada de 30% mais taxas em cheque ou dinheiro. 
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 com as condições gerais em duas vias. 
3. Entregar ou enviar a cópia da identidade (RG) e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes. 
4. Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada. 
5. Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias. 
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão. 
 

 
VOOS CONFIRMADOS / 24 LUGARES BLOQUEADOS » 
20/09/19 AR1231 POA-EZE 12h15 14h00 PORTO ALEGRE/BUENOS AIRES                    
20/09/19 AR1410 AEP-MDZ 17h55 19h50 BUENOS AIRES/MENDOZA                     
27/09/19 AR1281 SCL-EZE 09h35 12h35 SANTIAGO/BUENOS AIRES                    
27/09/19 AR2232 EZE-POA 18h40 20h15 BUENOS AIRES/PORTO ALEGRE   
 

HOTÉIS CONFIRMADOS E PREVISTOS - 4* (Sujeitos a alterações por outro similar em categoria e localização) 
20/09 a 22/09 – Mendoza – Premium Tower - http://www.premiumtowersuites.com/mendoza/ 
22/09 a 27/09 – Santiago – Hotel Atton del Bosque - www.atton.com/br/latam/br  
 

 
 

http://www.premiumtowersuites.com/mendoza/
http://www.atton.com/br/latam/br


 
 
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM » 

Brasileiros/as em viagem à Argentina e ao Chile podem viajar somente com a carteira de identidade brasileira, expedida a menos de 10 
anos, ou passaporte válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos órgãos competentes. 
 

 
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL » 
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1. 
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo. 
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária. 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS » 
-Almoço típico a base de frutos do mar com bebidas não alcoólicas em Viña del Mar – litoral. : U$ 35,00 por pessoa. 
-Ingresso para a visita da Casa-Muséu La Sebastiana da Fundação Pablo Neruda em Valparaíso. : U$   6,00 por pessoa. 
-Jantar-Show típico no Restaurante Bali Hai (www.balihai.cl), Menu Banquete Nº 4 e/ou 5 com traslados.  : U$100,00 por pessoa. 
-Elevadores – Funicular (www.funicularsantiago.cl) para subir e descer do Cerro San Cristobal. : U$   3,00 por pessoa. 
-Média de gastos por dia, por pessoa (almoço e jantar com bebidas) em restaurantes Buffet ou à la carte : U$ 50,00 por pessoa 
Nota: Em Santiago, existem lancherias, restaurantes de comidas rápidas (prato único) e tipo buffet mais em conta (em torno de U$ 10,00 por pessoa e por refeição). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://www.balihai.cl/
http://www.funicularsantiago.cl/
mailto:venatur@venatur.com.br
http://www.venatur.com.br/

