
 

Chile - Lagos e Vulcões 
 

→ 1º Dia - Origem / Santiago 
Embarque com destino a Santiago. Recepção no Aeroporto e traslado ao Hotel escolhido. 
 
→ 2º Dia - Santiago 
Pela manhã saída para visita panorâmica à cidade de Santiago, percorrendo o Club Hípico, um dos hipódromos mais bonitos 
da América do Sul, bairros residenciais, parque O´Higgins, Parque Metropolitano, Morro Santa Lucía, edifícios Governamentais, 
etc. Tarde livre para atividades pessoais ou tours opcionais.  

→ 3º Dia - Santiago - Viña del Mar e Valparaiso – Santiago 
Saída para excursão de dia inteiro às cidades de Valparaíso e Viña del Mar, para conhecer as suas instalações portuárias, o 
Cassino Municipal de Viña del Mar e as praias vizinhas. Tempo livre para almoçar (não incluído). Regresso a Santiago.  

→ 4º Dia - Santiago / Puerto Montt - Puerto Varas 
Traslado ao Aeroporto para embarque com destino a Puerto Montt. Recepção e traslado para o Hotel escolhido em Puerto 
Varas. Pela tarde o programa inclui uma interessante visita a Puerto Varas, conhecendo suas principais atrações.  

→ 5º Dia - Puerto Varas 
Pela manhã saída pela Rodovia Panamericana até a cidade de Llanquihue, pequena cidade industrial que processa derivados 
do leite, produtos da pesca e fábricas de embutidos. Seguimos margeando o Lago Llanquihue até o balneário de Frutillar 
Baixo, localizado às margens do Lago Llanquihue. Visitaremos o Museu Colonial Alemão. Almoço (incluso). Tempo livre para 
conhecer/visitar locais de artesanato típico. Regresso ao Hotel. 

→ 6º Dia - Puerto Varas 
Saída para passeio a uma das regiões mais bonitas do Sul do Chile, beirando o Lago Llanquihue até Ensenada. Visita aos saltos 
do rio Petrohue, Parque Nacional Vicente Perez Rosales. Continuação até o Lago Todos Los Santos, também chamado Lago 
Esmeralda, devido a cor de suas águas tendo como cenário o imponente vulcão Osorno. Retorno para Ensenada e almoço 
(incluído) em restaurante típico. Em seguida, visita à Lagoa Verde. Regresso ao Hotel em Puerto Varas. 

→ 7º Dia - Puerto Varas - Puerto Montt / Santiago 
Em horário a ser combinado, traslado ao Aeroporto de Puerto Montt. Embarque para Santiago e traslado ao Hotel escolhido. 

→ 8º Dia - Santiago / Origem 
Traslado para o Aeroporto e embarque para a cidade de origem. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 

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. 

 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado.  
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã continental em Santiago (4 noites) e  em Puerto Varas (3 noites).Traslados de 
chegada e saída nas cidades. Passeios incluídos conforme descritivo do roteiro. Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


