Santiago, Lagos e vulcões

9 DIAS
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BRASIL/SANTIAGO
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Santiago, chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
SANTIAGO (City Tour):
Café da manhã e saída para um tour panorâmico de Santiago, visitando o casco antigo da cidade, incluindo a Plaza de Armas, O Cerro
Santa Lucia e a Catedral, o Palácio da Moeda e o edifício dos Correios. Subida ao mirador do Cerro San Cristóbal, localizado no maior
parque urbano da cidade. Tarde livre, sugerimos visita a uma vinícola.
SANTIAGO/VINHA DEL MAR/VALPARAISO/SANTIAGO:
Café da manhã e saída em direção a Vinha del Mar, local de veraneio dos Chilenos, para conhecer as praias do Litoral do Pacifico,
Almoço por conta dos passageiros e continuação da visita até Valparaíso, importante Porto de entrada e saída de mercadores, visita a
Casa de Pablo Neruda e regresso a Santiago. Hospedagem.
SANTIAGO/ PUERTO VARAS:
Café da manhã. Na hora indicada, traslado ao Aeroporto de Santiago. Chegada a Puerto Montt. Recepção no aeroporto e traslado ao
hotel selecionado em Puerto Varas. Hospedagem.
PUERTO VARAS (City Tour):
Realizaremos um City Tour em que visitaremos as cidades de Puerto Montt e Puerto Varas.
Ao longo do dia percorreremos seus principais atrativos, como os mercados; entre os quais destacamos o “Mercado de Mariscos e
Pescados” e o “Mercado de Artesanatos de Angelmó”,famoso por seus produtos de cobre, madeira e lápis lázuli. visitaremos os
miradores naturais dos montes Phillipi e Calvario desde os quais se tem uma vista total da cidade, o lago Llanquihue e os balneários de
Chinquihue e Pelluco. Regresso ao hotel em Puerto Varas Hospedagem.
PUERTO VARAS (Frutilar & Puerto Octay):
Café Da manhã. Pela manhã iniciaremos nossa excursão a Frutillar, visitando a cidade de Llanquihue, famosa por seus presuntos e lugar
de origem do rio Maullín, forma parte da antiga Rota dos Colonos e logo bordearemos o Lago Llanquihue para dirigir-nos até Frutillar.
Opcionalmente os passageiros poderão ascender ao Museu Colonial Alemão que mostra a vida dos colonos e em sua Costa
observaremos o Teatro do Lago onde acontece anualmente as “Semanas Musicais de Frutillar” de nível mundial. Desde aqui nos
dirigiremos a Puerto Octay, também situado na ribeira norte do lago, marcada pela influencia alemã e primeiro porto de saída dos
produtos agrícolas até Osorno. Percorreremos suas antigas ruas e Praças, para posteriormente tirar uma charmosa fotografia desde
seu Mirador. Em Puerto Octay teremos tempo para desfrutar de um almoço (incluído) num típico restaurante deste pitoresco lugar.
Regresso a hotel selecionado em Puerto Varas. Hospedagem.
PUERTO VARAS (Vulcão Osorno & Saltos Petrohue):
Café da manhã. Iniciaremos nossa excursão beirando o Lago Llanquihue, onde poderemos desfrutar de uma charmosa vista dos vulcões
nevados Osorno e Calbuco de fundo, até chegar ao setor de Ensenada desde onde iniciaremos a subida até chegar ao Centro de SKI e
Montanha Vulcão Osorno, localizado a 1.240 metros de altitude. Ali poderemos tomar fotografias, e apreciar uma inigualável vista a
cume dos vulcões com seus glaciares de neves eternas, ao Calbuco, Lago Llanquihue e o Oceano Pacífico. Os passageiros poderão
tomar o teleférico (ticket não incluído) para subir aos 1.450 metros de altura da Estação Primavera aos 1.750 metros da Estação Glaciar
onde se observa uma maravilhosa vista do Lago Llanquihue. Logo, paramos para almoçar em um restaurante na localidade de Petrohué
(incluído). Posteriormente, nos dirigiremos até o setor de Petrohué, localizado as orelhas do Lago de Todos os Santos, ao interior do
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Realizaremos uma suave caminhada por suas trilhas, rodeadas de um bosque sempre verde.
Pagando um acesso, apreciaremos um dos lugares mais belos da região, os “Saltos de Petrohué”, lugar onde o rio Petrohué brinca
entre grandes massas de lava cristalizada, imunes durante séculos a erosão e formadas por pedras pequenas unidas por um material
vítreo que ressalta a vista. Regresso ao hotel selecionado. Hospedagem.
PUERTO VARAS/SANTIAGO: Café da manhã. Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Santiago,
chegada e traslado ao hotel.
SANTIAGO/BRASIL: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
Parte Aérea: Favor consultar
Parte Terrestre: Em DBL: USD 1.850,00/ TRP: USD 1.715,00/ SGL: USD 4.275
Pacote Inclui:
Hotéis de categoria Turística Superior com café da manhã.
Visitas mencionadas.
02 almoços.
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.
Seguro de viagem.

