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1º dia, 03.10, segunda –CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE/CÓRDOBA– Saída de Caxias do Sul às 07h30 e em Porto Alegre 

às 09h45, em frente ao Haudi Park, próximo à rodoviária, com destino a Córdoba Trânsito. 

2º dia, 04.10, terça - CÓRDOBA –Chegada em Córdoba, instalação em hotel a partir de 14h. City Tour panorâmico. A cidade 

foi fundada em 1573 pelos colonizadores espanhóis, que viram na localidade um conveniente ponto de parada entre o Alto 

Peru e o Rio da Prata. Patrimônio da Humanidade queabriga a “Manzana Jesuítica”, um complexo do século 17 com 

claustros ativos, igrejas e o campus original da Universidad Nacional de Córdoba, uma das mais antigas da América do Sul. O 

ponto focal da cidade é a Plaza San Martín, com a Catedral de Córdoba em estilo neobarroco.  

3º dia, 05.10, quarta- CÓRDOBA/MENDOZA–Café da manhã, saída em direção a Mendoza. Cruzaremos por lugares 

pitorescos e lindas paisagens. Chegada no final da tarde. Alojamento. 

4º dia, 06.10, quinta - MENDOZA –Café da manhã e City na capital argentina do vinho. A cidade tem ruas largas e 

arborizadas, com edifícios em estilo moderno e “art déco”, e praças menores em torno da Praça da Independência. São 

destaques o “Cerro da Gloria”, o Parque General San Martin e a Praça da Independência. Visita a uma das adegas onde 

poderemos conhecer vários aspectos da produção e armazenamento de vinhoe a uma azeitaria. Restaurante do dia livre. À 

noite jantar show folclórico Ayjuna com vinho e água. Alojamento. 

5º dia, 07.10, sexta– MENDOZA/SANTIAGO –Café da manhã e saída para o Chile com várias paradas para fotos e 

contemplação de paisagens, incluindo a travessia da Cordilheira dos Andes. A cordilheira possui aproximadamente oito 

mil quilômetros de extensão. É a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento e em seus trechos mais largos 

chega a 160 km do extremo leste ao oeste. Sua altitude média gira em torno de 4 000 metros e seu ponto culminante é o 

monte Aconcágua, com 6 962 m de altitude que em boas condições climáticas nos permitirá apreciá-lo juntamente com 

Puente Del Inca, do lado argentino. Suas curiosas formações rochosas tornaram-se atração turística de destaque, hoje uma 

área natural protegida. Chegada no final da noite. Alojamento. 

6º dia, 08.10, sábado -SANTIAGO –Café da manhã e em horário determinado City tour. Santiago, a capital e maior cidade 

do Chile, fica em um vale circundado pelos Andes cobertos pela neve e a cadeia de montanhas chilena. A Plaza de Armas, o 

coração do centro velho colonial da cidade, abriga 2 pontos turísticos históricos neoclássicos: o Palácio de la Real Audiencia, 

sede do museu de história nacional, e a catedral metropolitana do século 18. Entre os outros atrativos estão a parte 

moderna da Providência. 

7º dia, 09.10, domingo –SANTIAGO/VALPARAÍSO/VIÑA DEL MAR/SANTIAGO –Café da manhã e em horário determinado 

saída para a cidade balneária de Viñadel Mar combinada com Valparaíso, Patrimônio da Humanidade. Valparaíso e Viñadel 

Mar formam a parte litorânea mais popular do Chile sendo banhadas pelo Oceano Pacífico e estão localizadas 

perto de Santiago. Aproximadamente 130 km as separam da capital do país. Valparaíso, carinhosamente conhecida como 

Valpo, surpreende pelos seus morros, arquitetura, história e gastronomia. Viñadel Mar, também conhecida como 

“CiudadJardin”, se destaca pelas praias, jardins e casas de veraneio. Retorno no final da tarde.  

8º dia, 10.10, segunda – SANTIAGO - Livre ou destinado a opcionais. Sugerimos o Vale Nevado. 

9º dia, 11.10, terça - SANTIAGO/PUERTO MONTT –Café da manhã no primeiro horário. Após, embarque da bagagem e 

saída com destino a Puerto MONTT. A maior parte da viagem segue o alinhamento da cordilheira, no sentido centro-sul. 

Muitas cidades e povoados interessantes serão cruzados. Chegada à noite. Alojamento. 



10º dia, 12.10, quarta - PUERTO MONTT/PUERTO VARAS/LAGOS –Café da manhã e saída para o City tour pela região dos 

lagos. Puerto Montt é uma cidade portuária conhecida como porta de entrada para as montanhas dos Andes e os fiordes da 

Patagônia. A catedral neoclássica da cidade, construída em madeira no século XIX, contempla a praça Plaza de Armas. Nas 

proximidades, a Casa del Arte Diego Rivera exibe obras contemporâneas de artistas locais e nacionais. Imediatamente no 

exterior da cidade fica o mercado Caleta de Angelmó. Puerto Varas fica nas margens a sudoeste do extenso Lago 

Llanquihue, que oferece vistas impressionantes sobre o Vulcão Osorno e o Vulcão Calbuco, ambos cobertos de neve e ainda 

ativos. A arquitetura tradicional de estilo alemão caracteriza a cidade e reflete o seu passado colonial. 

11º dia, 13.10, quinta - PUERTO MONTT/FRUTILLAR/VILLA LA ANGOSTURA/BARILOCHE –Café da manhã e saída em 

direção a BarilocheatravessandoaCordilheira dos Andes. Já na Argentina visitaremos a cidade Villa La Angostura 

pertencente ao departamento “Los Lagos” no sul da província de Neuquén, na Patagônia Argentina. Sobre a margem 

noroeste do Lago Nahuel Huapi, um dosprincipais cartões postais está de Bariloche. Chegada à tarde e alojamento. Livre. 

12º dia, 14.10, sexta - BARILOCHE –Café da manhã. Tour Circuito Chico, passeio terrestre mais tradicional de Bariloche. 

Numa espécie de city tour, iremos aos arredores de Bariloche para contemplarmos as suas belíssimas paisagens. É um 

passeio que percorre em torno de 65km, em sua maior parte às margens do lago Nahuel Huapi.Teremos a oportunidade de 

pegaro teleférico (opcional) para apreciarmos o lago Nahuel Huapi. Restante do dia livre.  

13º dia, 15.10, sábado – BARILOCHE/SANTA ROSA –Café da manhã. Embarque da bagagem em horário a ser coordenado 

pela guia e trânsito para Buenos Aires com pernoite em Santa Rosa aonde chegaremos à noite. Instalação em hotel. 

14º dia, 16.10, domingo –SANTA ROSA/BUENOS AIRES –Café da manhã e saída para Buenos Aires. Chegada à tarde e 

instalação em hotel. 

15º dia, 17.10, segunda –BUENOS AIRES – Café da manhã. City Tour tradicional: passeio pelos principais pontos turísticos 

de Buenos Aires. No trajeto vamos observar o Obelisco, a Plaza San Martin, a Torre dos Ingleses, a Faculdade de Direito, a 

Flor Metálica, Embaixadas. Bairros de Palermo e La Boca, Plaza Francia, Recoleta. Tarde Livre.À noite sugerimos como 

opcional jantar show de tango. 

16º dia, 18.10, terça– BUENOS AIRES – Café da manhã e tempo livre. Embarque da bagagem e saída para o BrasiL. Trânsito. 

17º dia, 19.10, quarta - PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL–Chegada à tarde nas cidades de origem.  

Preço e condições de pagamento (em dólares americanos e por pessoa). 

CONDIÇÕES APTO DUPLO/TRIPLO APTO SINGLE 

À VISTA 1.533,00 2.223,00 

3 X no cheque pré-datado 511,00 741,00 

1 + 7 X 204,00 295,00 

1 + 4 X 320,00 465,00 

Tabela elaborada em 02.05.22 e sujeita a alteração sem prévio aviso  

PACOTE INCLUI:Transporte em ônibus leito; 14 diárias de hotel categoria turística com café da manhã; jantar show em 

Mendoza; Citys Tours em Córdoba, Mendoza, Santiago do Chile, Valparaíso e Vinha del Mar, Região dos Lagos e Buenos 

Aires com guias locais; tour Circuito Chicocom veículo turístico local em Bariloche (não inclui o valor do teleférico); 

acompanhamento de guia; 

Relação de hotéis previstos (ou similares): 1)Córdoba: King David Aprt; 2) Mendoza: Hotel Urbana Class; 3) Santiago: Hotel 

Diego de Almagro; 4) Puerto Montt: Hotel Don Luís; 5) Bariloche: Hotel Nevada; 6) Santa Rosa: Hotel Calfucura: 6) Buenos 

Aires:Imperial Park ou Escala. 

DOCUMENTAÇÃO:É indispensável que o passageiro (adulto ou menor) leve carteira de identidade civil (emitida até 10 anos) 

ou passaporte (mínimo de 03 meses de validade), ambos os documentos devem estar em bom estado de conservação. 

Menores de 18 anos sozinhos ou acompanhados de apenas um dos pais deverá portar autorização do Juizado de Menores. 

 


