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GRUPO VENATUR TRAVESSIA CORDILHEIRA DOS ANDES  

Período: 03 à 11.01.2020 – 09 Dias e 06 Noites 

Acompanhante da agência Sr. Elói Klamt 

      

01 - ROTEIRO DIA A DIA: 
1º Dia – 03.01.20 – Sexta feira – Venâncio Aires ... / Córdoba (1.400 Km) 
Apresentação dos passageiros, às 06h, para embarque em ônibus turístico (equipados com assentos 
leito, ar acondicionado e calefação, TV, DVD, som com CD, frigobar e toalete a bordo). Paradas 
técnicas a cada 4 h para um melhor aproveitamento da viagem. Aduana. Previsão de chegada em 
Córdoba em torno do meio dia (vai depender do tempo na Aduana). Noite em trânsito. 
 

2º Dia – 04.01.20 – Sábado – Córdoba: 
Após transitar pelas cidade de Paraná e Santa Fé, realizando a travessia sobre o Túnel Sub-fluvial 
atravessando o Rio Paraná que une as cidades de Paraná (Província de Entre Rios) e Santa Fé 
(Província de Santa Fé), único em sua magnitude com quase 3 Km de extensão e uma profundidade 
de 20 metros, o Túnel chamado “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis’’ é sem duvida uma obra 
inigualável. No percurso serão realizadas paradas para café da manhã e almoço. Previsão de chegada 
em Córdoba em torno do meio dia. Após o almoço, city tour pela cidade de Córdoba, com guia local, 
para conhecerem os principais pontos turísticos desta cidade histórica, fundada pelos jesuítas da 
Companhia de Jesus. Check In no hotel.  1º pernoite. 
 

3º Dia – 05.01.20 - Domingo - Córdoba / Mendoza (700 Km): 
Após o café da manhã, check out hotel, e saída com destino a Mendoza, via Sierra Grande, Passando 
por Villa Carlos Paz, Alta Gracia Mina Clavero com parada para almoço. Transitaremos pelas 
províncias de San Luis y San Juan com previsão de chegada a Mendoza final da tarde. Check in no 
hotel e restante do dia livre. 2º pernoite. 
 

4º Dia – 06.01.20 – Segunda feira - Mendoza/Alta Montanha - Cord. Andes/Santiago Chile (350):  
Após café da manhã, check out hotel e inicio do Tour com guia local em uma das maravilhas mais 
espetaculares que é a travessia da Cordilheira dos Andes, atravessando a cadeia montanhosa e 
transitando pela pré-cordilheira até a cidade de Uspallata onde faremos uma parada técnica. Logo 
mais, uma parada técnica parta fotografias em Puente do Inca, onde existe uma fonte termal e que 
foi a passagem primitiva dos índios Incas e Araucanos no caminho dos Andes. Em frente, parada para 
fotografia do cerro Aconcágua com uma altura de 6.962m, o pico mais alto das Américas. Chegando a 
Las Cuevas e entrando no Chile atravessando o Túnel Internacional Cristo Redentor que liga os dois 
países. Já no Chile, avistaremos Portillo, famoso centro de esqui. Continuando nossa viagem 
desceremos pela famosa ruta dos Caracoles (com suas 27 curvas) até a cidade de Los Andes, com 
previsão de chegar em Santiago no final da tarde. Check in hotel e restante do dia livre. 3º pernoite. 
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5º dia – 07.01.20 - Terça feira - Santiago de Chile: 
Após o café da manhã iniciaremos o Tour pela cidade com guia local, conhecendo a Plaza de Armas, a 
Catedral de Santiago, o Palácio de La Moneda, os cerros Santa Lucia e San Cristobal (subida em 
funicular opcional) finalizando no Mercado Central, com uma parada imperdível, para apreciar uma 
mistura bem folclórica de peixes, frutos do mar, cantores e arquitetura. Restante do dia livre. 4º 
pernoite. 
 

6º Dia – 08.01.20 – Quarta-feira - Santiago / Viña del Mar / Valparaiso: 
Café da manhã no hotel.  Passeio   durante o dia inteiro a Viña del Mar e Valparaiso.  Viña Del Mar é 
considerado a primeira e principal centro de veraneio do país e balneário de fama internacional, 
aonde se realiza anualmente o Festival da Canção Latino Americana. Parada para fotografia no 
relógio de flores e visita a praia de Reñaca. Almoço opcional em nas orilhas do oceano Pacífico em 
um Castelo do Século XIX, com uma espetacular vista do oceano, restaurante fino e de grande 
importância na Cidade Jardim. Em Valparaiso: é considerada a jóia escondida América Latina. Um 
porto cheio de história, nostalgia e uma curiosa arquitetura urbanística. Valparaíso é uma baía 
natural rodeada por uma cadeia montanhosa que banha suas saias no mar e que a converte em um 
anfiteatro que olha para o Pacífico. O mais importante porto de mar e a maior cidade do litoral 
chileno aonde esta instalada o Congresso Nacional. 
Retorno a Santiago e restante do dia livre. Sugerimos para a noite, um Jantar Show no Bali-Hai para 
conhecer o folclore chileno e Polinésio, num ambiente exótico e decorado com valiosas esculturas de 
madeira que projetam imagens da antiga Ilha de Páscoa, especialmente preparadas para uma grande 
viagem imaginária à Polinésia. Na entrada ao restaurante dão a boas-vindas cinco enormes moais e 
no seu interior tudo esta disposto para garantir uma noite inesquecível. O restaurante, com chef 
altamente qualificados, são responsáveis pela criação de pratos internacionais e chilenos. A duração 
do show é de 2 horas. 5º pernoite. 
 

7º Dia – 09.01.20 - Quinta feira - Santiago / Cordilheira dos Andes / Mendoza: 
Após o café da manhã (07h), check out hotel e embarque com destino a Mendoza, travessia da 
cordilheira com parada técnica na cidade de Uspallata. Previsão de chegada a Mendoza no final da 
tarde. Check in no hotel e restante do dia livre. 6º pernoite. 
 

8º Dia – 10.01.20 - Sexta feira - Mendoza / Venâncio Aires (2.100 Km): 
Café da manhã e check out hotel, City Tour pela cidade, onde visitaremos o parque O´Higgins, o 
Parque Gral San Martin, o Cerro de La Gloria (Subida opcional) visita a fábrica de azeite de oliva 
finalizando com visita a uma bodega. (Almoço Opcional). Após a visita teremos tempo livre para 
compras. Embarque e início da viagem de retorno à Venâncio Aires. Noite em trânsito. 
 

9º Dia – 11.01.20 - Sábado - Venâncio Aires: 
Previsão de chegada em Venâncio Aires em torno das 18h, dependendo do tempo na Aduana. 
Desembarque e fim dos nossos serviços. 
 
 

02 - O PACOTE INCLUI: 
 Transporte especial de turismo - ônibus double deck poltronas leito – 34 lugares 

 06 noites de hospedagem com café da manhã nos hotéis indicados; 

 Guia acompanhante da Operadora; 

 Guia local para visitas em Córdoba, Mendoza, Santiago do Chile, Viña del Mar e Valparaiso; 

 Seguro de Assistência de Viagem; 

 Serviço de bordo com água mineral, refrigerantes e snacks; e 

 Acompanhante da agência durante todo o percurso. 
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03 - NÃO INCLUI NO PACOTE: 
 Ingressos e entradas aos locais visitados; 

 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 

 Eventuais pernoites extras; e 

 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 
expressamente citado como incluído no roteiro. 

 

04 - HOTÉIS PREVISTOS ou SIMILARES 

 Córdoba:  HOTEL AMERIAN 

 Mendoza: HOTEL AMERIAN 

 Santiago – HOTEL PRESIDENTE SUITES – Luis T. Ojeda - Fone: +56 22 480-3000 
        

05 - VALOR POR PESSOA EM USD (Mínimo 28 pagantes): 
 

 Valor em Real: R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais). 
 

 Obs.: Base de Cálculo: USD 1,00 x R$ 4,00 
 
  

06 - FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

 À Vista (até 31.10)    = R$ 3.900,00 

 1 + 1 de R$ 2.020,00 = R$ 4.040,00 

 1 + 2 de R$ 1.365,00 = R$ 4.095,00 

 1 + 3 de R$ 1.040,00 = R$ 4.160,00 

 1 + 4 de R$    840,00 = R$ 4.200,00 

 1 + 5 de R$    710,00 = R$ 4.260,00 
 

Obs.: Parcelamento com cheques pré ou boleto bancário, sujeito a aprovação de cadastro.  
 
 

07 - INFORMAÇÕES ÚTEIS e DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA P/VIAGEM AO EXTERIOR: 
 

Carteira de Identidade (RG) original, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e 
com foto recente (menos de 10 anos emissão) ou Passaporte dentro de sua validade; 
Informamos que não serão aceitos quaisquer outros tipos de documentação classista tipo: OAB, 
CREA, CRM, RE (MILITAR) como documento de identificação válido para embarque. 
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso 
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de 
valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro 
 

08 - IMPORTANTE: 
 

É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, alterações, cortes, substituir meios 
de transportes, que forem necessários para a segurança dos viajantes. 
 

Qualquer decisão terá como prioridade 
     1- A segurança dos viajantes;  
     2- A continuação da viagem; e  
     3- A conclusão do roteiro. 
 

Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas e mecânicas e/ou atrasos de transito. 
 
                                                                                               Venâncio Aires, RS, 01 de outubro de 2019. 
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