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11 dias / 8 noites

CHILE

Possibilidade de
extensão à Patagónia e à
Ilha da Páscoa

Santiago de Chile - Atacama - Puerto Varas

29.03.2018 – Porto – …
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora de partida. Formalidades de embarque e partida com destino a
Santiago do Chile, via Madrid. Noite e refeições a bordo.
30.03.2018 – … – Santiago do Chile
Recepção e assistência à capital do Chile. Transporte ao Hotel Providencia (4*) ou similar. Almoço em restaurante local.
Visita da cidade de Santiago, caminhada pelo centro da cidade visitando a Catedral, o passeio pedonal Ahumada, o
Palácio do Governo “La Moneda” (exterior). Continuação pelas principais avenidas da parte antiga da cidade,
atravessando o bairro boémio de Bellavista, o Cerro San Cristóbal donde se obtém uma maravilhosa vista de Santiago e
da Cordilheira dos Andes. Posteriormente, visita à parte moderna da cidade, onde se encontram os bairros residências
com as suas bonitas construções, centros financeiros e comerciais. Regresso ao hotel. Jantar. Alojamento.
31.03.2018 – Santiago do Chile – Calama – San Pedro de Atacama
Pequeno-almoço buffet no hotel. Transfer para o aeroporto para embarque em voo com destino a Calama. Receção e
viagem com destino a San Pedro de Atacama via as Cordilheira de Domeyko e do Sal. Almoço em restaurante local. De
tarde, visita ao Vale da Lua, assim chamado devido à sua semelhança com a paisagem lunar. Trata-se de uma pequena
depressão de 500 m de largo e solo salino. Regresso a San Pedro de Atacama. Instalação no Hotel Diego de Almagro San
Pedro (3*) ou similar. Jantar. Alojamento.
01.04.2018 – San Pedro de Atacama
Após o pequeno-almoço, saída para viagem de aproximadamente 350 km. Visita da Lagoa de Chaxa em Salar de
Atacama, habitat dos flamingos rosa. Continação para as lagoas altiplánicas Meñiques e Miscanti, situadas a 4.300
metros de altitude. Estas lagoas encontram-se rodeadas de imponentes vulcões produto da elevação dos Andes, em
tempos geológicos remotos. Visita da aldeia de Socaire para desfrutar de um lunch box em um das cozinhas rústicas do
local, cozinhas que, hoje em dia, baseiam a obtenção de recursos através de terraços de cultivo ancestral. Paragem em
Toconao, visita da praça principal, a Torre do Sino construída em 1750 com adobe e madeira de cactos, e a igreja de San
Lucas, ambos monumentos nacionais declarados desde 1951. Regresso a San Pedro de Atacama. Jantar e alojamento.
02.04.2018 – San Pedro de Atacama – Geyseres del Tatio – Puertos Varas
Saída ao amanhecer, pequeno-almoço volante, para visitar um dos mais impressionantes campos geotérmicos do
mundo (4320 m de altitude), o Tatio Geysers. Terão oportunidade de observar diferentes manifestações geotérmicas
durante a manhã, graças ao frio será possível apreciar grandes colunas de vapor. Continuação para o setor da “piscina
rústica” para desfrutar de um refrescante banho termal. De regresso, paragem no Bofedal de Putana, onde é possível
apreciar diferentes espécies de aves em frente do vulcão do Colorado e, na cidade de Machuca. Almoço tipo volante.
Transfer para o aeroporto de Calama. Transfer para o aeroporto para embarcar para a cidade de Puerto Montt (voo
com escala em Santiago. Chegada e transfer para o hotel em Puerto Varas. Jantar. Alojamento no Hotel Bellavista (4*)
ou similar.
03.04.2018 – Puertos Varas
Após o pequeno-almoço saída em direção da margem sul do lago Llanquihue, até entrar no Parque Vicente Pérez
Rosales e aprecie os Saltos del Petrohué (inclui entrada), onde as águas do rio correm sobre as rochas de lava vulcânica
num incrível espetáculo natural. Embarque num pequeno cruzeiro até Peulla, uma pequena aldeia de 120 habitantes.
Durante a navegação no Lago de Todos os Santos poderão observar os vulcões Osorno, Puntiagudo e Tronador,
reflectidos na sua água. Almoço em restaurante local. Regresso a Puerto Varas. Jantar e alojamento.
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04.04.2018 – Puertos Varas – Chiloe – Puerto Varas
Pequeno-almoço. Excursão de dia inteiro à Ilha de Chiloé, famosa pela hospitalidade dos seus habitantes e rica em
tradições que são mantidas devido ao isolamento do continente. Para chegar a esta ilha mágica, atravessarão o Canal
de Chacao (aprox. 30 minutos em ferry). Continuação para Dalcahue, a cerca de 20 minutos de Castro. Nesta cidade
mágica você pode visitar a enseada dos pescadores, a praça principal e sua igreja, Património da Humanidade. De
seguida visita de Castro onde se destaca a igreja local, também declarada Património da Humanidade. Almoço. Visita do
bairro de Gamboa e a típica feira de artesanato. No caminho de volta, a última paragem é feita na cidade de Ancud,
passeio pela Plaza de Armas, o Museu Regional, o Mercado Municipal, o Cerro Huaihuén e o Forte Santo Antonio.
Regresso para o hotel em Puerto Varas. Jantar no hotel Alojamento.
05.04.2018 – Puertos Varas – Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Panorâmica de Puerto Montt, lugar onde os colonos alemães começaram a edificar as suas típicas e
Puerto Montt, ponto de partida da colinização da zona, realizada sobretudo por colonos alemães em meados do século
XIX. Almoço. Transporte para o aeroporto para voo de regresso à capital do Chile. Jantar e alojamento no Hotel.
06.04.2018 – Santiago do Chile – Viña del Mar – Valparaíso – Santiago do Chile
Após o pequeno-almoço saída em direção à costa do Pacífico, atravessando os vales de Casablanca e Curacaví. Visita de
Viña del Mar, também conhecida como "A Cidade do Jardim". Continuação para Valparaíso, declarado Património
Mundial pela UNESCO, cheio de casas multicoloridas nas colinas, parques e vários monumentos nacionais. Almoço em
restaurante local. Prova de vinhos num vinhedo da zona. Em hora a combinar regresso a Santiago. Jantar. Alojamento.
07.04.2018 – Santiago do Chile – …

Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular da Iberia.
Noite a bordo.
08.04.2018 – … – Porto

Chegada a Madrid. Mudança de avião e saída para o Porto. Chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Fim
dos nossos serviços.
Preço por pessoa em quarto duplo: 3540 €
Supl. de quarto individual: 490 €
Preço inclui:
 Passagem aérea em classe económica em voos regulares Iberia para os percursos Porto/ Madrid/ Santiago do Chile/
Madrid/ porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 23kg.
 Voos internos com a Latam, em classe económica, com mala de porão 23kg;
 Circuito em autocarros de turismo de acordo com itinerário;
 Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
 Refeições indicadas no itinerário;
 Guias locais, em espanhol ou português;
 Visitas e entradas conforme itinerário;
 Seguro Multiviagens VIP;
 Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
 Taxas de aviação - € 110
Não inclui
 Bebidas, despesas de carácter pessoal, gorjetas e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.
Notas:







Preços válidos para um grupo mínimo de 16 participantes.
Os Museus encontram-se encerrados às 2.ª feiras e feriados.
Devido à altitude as excursões às Lagoas Altiplanicas e ao Geyser del Tatio não são recomendáveis a passageiros com
problemas cardíacos.
As excursões podem ser modificadas ou canceladas devido a condições climatéricas ou qualquer situação imprevista.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim como as taxas de
aeroporto, estão sujeitos a alteração até 30 dias antes da partida.
Passaporte com validade superior a 6 meses após a data de regresso.
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