
1° Dia – 10 Set – SEX – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
Santiago: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em 
ônibus especial de turismo com destino a Porto Alegre. 
Chegada e embarque com destino a Santiago. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para 
atividades independentes.  

2° Dia – 11 Set – SAB – Santiago: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para um 
passeio panorâmico por Santiago, cidade rodeada pelas 
montanhas dos Andes. Veremos as mansões coloniais 
do velho mundo e os bairros ecléticos se integrando 
sem problemas aos arranha-céus numa cativante fusão 
do tradicional com a modernidade. Percorreremos a 
principal avenida da cidade conhecendo sua história e, 
na continuação, subiremos o Cerro Santa Luzia e desde 
seu terraço teremos uma vista panorâmica de Santiago, 
além de admirar relíquias e construções da época 
colonial. Veremos também a Praça das Armas, a 
Catedral de Santiago, o Congresso Nacional e a 
imponente casa do governo chamada La Moneda e, por 
fim, uma breve visita ao Mercado Central, um dos 
pontos gastronômicos mais característicos de Santiago. 
No final do passeio, subiremos no observatório, no topo 
do Costanera Center para apreciarmos a mais bela vista 
de Santiago. Tempo livre no Shopping Center Costanera. 

3° Dia – 12 Set – DOM – Santiago / Viña del Mar / 
Valparaíso / Santiago: 
Café da manhã no hotel. Hoje conheceremos a 
impressionante costa do Chile que oferece vistas 

espetaculares, paisagens coloridas e praias de areia suave. 
Visitaremos a cidade turística de Viña del Mar e o histórico 
porto de Valparaíso, locais preferidos dos chilenos para 
escapadas de final de semana. Valparaíso foi declarada 
pela UNESCO Patrimônio da Humanidade em 2003 por sua 
importância arquitetônica e cultural. No passeio, teremos 
uma vista panorâmica de uma das três casas convertidas 
em museu de Pablo Neruda, La Sebastiana. Logo 
seguiremos nosso passeio para a cidade de Viña del Mar 
onde visitaremos o Relógio de Flores, Museu Fonck, a 
Quinta Vergara, e a Praia Los Cañones. Retorno ao hotel. 

4° Dia – 13 Set – SEG – Santiago / Vale de Colchagua / 
Santiago: 
Café da manhã no hotel. Saída para um dia inteiro de 
passeio ao Vale de Colchagua. Apreciaremos a paisagem 
deste bonito vale, conhecido por sua rica história 
vitivinícola. Visitaremos a Viña Montes onde veremos sua 
cave e loja de vinhos e souvenirs. Depois do almoço 
(incluído) na cidade de Santa Cruz teremos tempo livre 
para conhecer o Museu de Colchagua. Logo, seguiremos 
para a Viña Viu Manent, onde provaremos o vinho local e 
conheceremos sua produção. Retorno ao hotel. 

5° Dia – 14 Set – TER – Santiago / Vale Nevado / Santiago: 
Descobriremos a imponente paisagem da Cordilheira dos 
Andes, onde se encontram os mais importantes centros 
de Ski da região. Viajaremos através de um belíssimo 
caminho de montanha rodeado de vegetação e 
corredeiras de água. Nossa primeira parada será Valle 
Nevado, o maior centro de inverno do hemisfério sul e o 
mais moderno do Chile. Depois continuaremos para 
Farellones, o mais antigo povoado de montanha, onde 
poderemos contemplar a beleza da cordilheira dos 
Andes, assim como espectaculares vistas panorâmicas 
da capital. Recomenda-se levar sapatos cômodos, água, 
óculos de sol, gorro, protetor solar e roupas de inverno. 
Almoço no Hotel Valle Nevado. 

6° Dia – 15 Set – QUA – Santiago / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, 
traslado para o aeroporto de Santiago para embarque em 
voo com destino a Porto Alegre. Chegada e, logo após os 
trâmites da alfândega brasileira, conexão imediata para 
Porto Alegre. Chegada e traslado em ônibus de turismo 
para Caxias do Sul, e… 

Até a próxima viagem… 

CHILE

SANTIAGO | VIÑA DEL MAR | VALPARAÍSO | VINÍCOLAS | VALE NEVADO

SAÍDA: 
10/09/21 

6 dias



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em 

ônibus de turismo; 
- Passagens aéreas conforme mencionadas no roteiro, 

com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* durante todo o passeio, em aptos. 

duplos e triplos, com café da manhã; 
- Meio dia de City tour panorâmico em Santiago com 

ingresso para o observatório da SKY Costanera; 
- Dia inteiro de passeio a Viña del Mar e Valparaiso, com 

almoço; 
- Dia inteiro ao Vale de Colchagua com almoço e 

entrada em 2 Vinícolas: Montes e Viu Manent; 

- Dia inteiro de visita ao Vale Nevado e Farelones, com almoço; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de quinze passageiros; 
- Espanhol para viagens; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc. 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes na sede da 

agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 

15/10/2019. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo 
tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 15 de outubro de 2019.

Para este roteiro a documentação poderá ser Carteira de Identidade recente ou passaporte com validade mínima até Março de 2021.

Vinícolas

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

POR PESSOA  
em apto. Duplo

POR PESSOA  
em apto. Triplo

POR PESSOA  
em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$ 7.880,00 R$ 7.880,00 R$ 9.280,00

1º pgto em Agosto / 2020 13 x de R$ 610 13 x de R$ 610 13 x de R$ 715

1º pgto em Setembro / 2020 12 x de R$ 660 12 x de R$ 660 12 x de R$ 775

1º pgto em Outubro / 2020 11 x de R$ 720 11 x de R$ 720 11 x de R$ 845

1º pgto em Novembro / 2020 10 x de R$ 790 10 x de R$ 790 10 x de R$ 930

ValparaísoViña del Mar 

http://www.magnificat.tur.br
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