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Chile - Santiago com Vinícola
 1º Dia - Origem / Santiago
Embarque com destino a Santiago. Recepção no Aeroporto e traslado ao Hotel escolhido.
 2º e 3º Dia – Santiago

Passeios inclusos:
City tour - Passeio em Santiago passando pelo Centro Civico, Palacio de la Moneda, Praça de Armas, a Catedral de Santiago,
Correio Central, Centro da cidade, Avenida Bernardo O`Higgins até os setores residenciais antigos, Clube de La Union,
Universidad de Chile e Morro Santa Lucia onde a cidade foi fundada em 1541. Continuaremos pelo bairro Boemio de Bellavista,
famoso pela grande quantidade de restaurantes, cafes e teatros; continuação até o Morro San Cristobal de onde se tem a
melhor vista panorâmica de Santiago. Retorno para o hotel e tarde livre.

Vinícola Concha y Toro - Pela manhã, saída para a visita de meio dia a famosa Viña Concha y Toro, localizada na Precordilhera perto de Santiago, conhecer todas as suas instalações em companhia de um guia especializado. Os visitantes vão
ter a oportunidade de degustar algumas variedades de vinhos (incluso). Regresso ao Hotel.
 4º 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)
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 com café da manhã continental em Santiago. Traslados terrestres Aeroporto-Hotel-Aeroporto, City tour
e passeio ao Vinícola Concha y Toro. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

