
 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

Chile - Ilha de Páscoa 
 

 1º Dia - Origem / Santiago 
Embarque com destino a Santiago. Recepção no Aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
 
 2º Dia - Santiago / Ilha de Páscoa 
Café da manhã e saída ao aeroporto de Santiago para embarque com destino à Ilha de Páscoa. Chegada e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre. 

 3º Dia - Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Saída para excursão de dia inteira à costa norte, conhecendo o vulcão Rano-Raraku, local onde se faziam os 
moais, as impressionantes estátuas que são o símbolo da ilha. 
 
 4º Dia - Ilha de Páscoa 
Café da manhã. Pela manhã, saída para visita ao vulcão Ranu-Kau, a cidade cerimonial de Orongo, Vinapu e Ana Kai Tongata. 
Tempo livre para o almoço. À tarde, visita a Ahu Akivi e seus sete moais, os únicos da ilha voltados para o mar. 
 
 5º Dia - Ilha de Páscoa 
Dia livre para atividades independentes. 

 6º Dia - Ilha de Páscoa / Santiago 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque a Santiago. Chegada e traslado ao hotel. 

 7º Dia - Santiago / Origem 
Traslado para o Aeroporto e embarque para a cidade de Origem. 
 
Obs: Não inclui o Ingresso ao Parque Nacional Rapa Nui - Ilha de Páscoa - que custa cerca de U$ 60,00 para adultos e U$ 
10,00 para crianças menores de 12 anos. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 

SAÍDA GARANTIDA A PARTIR DE DUAS PESSOAS 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. O Chile não exige visto para brasileiros. O cidadão 
brasileiro pode viajar com o RG original ou passaporte. 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 

INCLUI: Hospedagem em Santiago (2 noites) e em Ilha de Páscoa (4 noites) com café da manhã. Traslados de chegada e saída 
nas cidades de Santiago e Ilha de Páscoa. Passeios inclusos na Ilha de Páscoa: Tour Costa Norte, Tour Orongo e Tour Ahu 
Tahai. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


