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ARGENTINA E CHILE 
GRUPO VIP - 28 de agosto a 07 de setembro 2022 

Paisagens, vinhos, cordilheira, neve, gastronomia e diversão! 
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ROTEIRO DA VIAGEM 
 

DIA 28 AGOSTO – TRÊS PASSOS - Saída às 06:00 horas da manhã de Três 
Passos e região (teremos embarques em diversas cidades), com destino a São 

Borja, onde passaremos pela ponte sobre o Rio Uruguai até San Tomé em território 

da Argentina, onde a viagem segue por Federal, Paraná Rosário, Villa Maria, Rio 

Cuarto e San Luís, onde a chegada é prevista para a manhã do dia seguinte. 

DIA 29 AGOSTO - MENDOZA - Após o café, a viagem segue até Mendoza, onde 

a chegada está prevista para o meio dia, onde faremos o almoço e depois direto 
ao hotel. O restante da tarde é livre para descanso ou compras no centro, a noite 

sugerimos ida com o grupo a um restaurante e depois conhecer um dos cassinos 

da Cidade, uma das mais bonitas de toda a Argentina. 

DIA 30 AGOSTO - MENDOZA - Após o café, faremos um city tour por essa linda 

cidade ao pé da cordilheira dos Andes, iniciando as visitas primeiramente pelo 

centro e as praças, o Parque San Martin e uma fábrica de Azeite de Oliva, 

visitaremos uma vinícola e o almoço será na Bodega de vinho (pago a parte), onde 
poderemos degustar os vinhos produzidos além de delicioso almoço, ao final do 

City tour, retorno ao hotel e restante do dia livre. A noite sugere-se ida ao Jantar 

Show Ahijuna (pago a parte). 

DIA 31 AGOSTO – MENDOZA/CORDILHEIRA/SANTIAGO - Após o café, a 

viagem segue para Santiago no Chile, onde no caminho será feita a travessia da 

Cordilheira dos Andes, que possui belas paisagens, várias estações de Esqui, e 
poderá ser feita uma parada para fotografar o Pico do Aconcágua, o mais alto da 

América do Sul. A viagem segue pelo túnel Internacional Cristo Redentor, divisa 

dos dois países, onde será feita a troca de dinheiro na casa de câmbio e aduana, 

depois descida de Los Caracoles, seguindo até Santiago, onde a chegada é prevista 

para o anoitecer, direto ao hotel. Noite livre. 

DIA 01 SETEMBRO – SANTIAGO DO CHILE - Após o café, City tour pela bela 

capital Chilena, Santiago com visita ao centro da cidade, Palácio de La Moneda, 
Plaza de armas e catedral, Cerro San Cristobal, onde faremos a ascensão de 

funicular, Parque de O'Higgins e almoço. Na parte da noite sugere-se ir até uma 

casa de show típico Bali Hai, (pago a parte) com jantar e bebidas. 

DIA 02 SETEMBRO – SANTIAGO / VINA DEL MAR / VALPARAISO - Após o 

café, saída para Viña del Mar e Valparaíso, antes passaremos em um Outlet de 

vinhos para uma série de degustações de vinhos chilenos e compras. Ao meio dia 
chegada a Viña del Mar, essa cidade-balneário às margens do Oceano Pacífico, 

interligadas por uma sequência de balneários com grandes atrativos turísticos e 

belas paisagens, almoço, visita a Valparaíso, maior cidade portuária do Chile. No 

final do passeio retorno a Santiago do Chile e noite livre ou a combinar com o 

grupo. 
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DIA 03 SETEMBRO – SANTIAGO LIVRE / VALE NEVADO – Dia livre para 
passeios independentes na cidade de Santiago ou (opcional, pago a parte) passeio 

a estação de Sky do vale nevado, onde poderemos ter contato com a neve, praticar 

esportes de neve entre outros.  

DIA 04 SETEMBRO – SANTIAGO / CORDOBA Café da manhã e em horário 

oportuno, ainda pela manhã, seguiremos viagem com destino a Córdoba, 

passaremos novamente pela Cordilheira dos Andes, e a nossa chegada em 

Córdoba está prevista para o amanhecer do outro dia. 

DIA 05 SETEMBRO – CÓRDOBA. Café da manhã em transito e chegada em 

Córdoba pela manhã onde faremos um tour por essa linda cidade argentina 

(segunda maior metrópole), passaremos pela Praça San Martín, pelo centro 

histórico e cultural, visitaremos a Catedral, o Cabildo, e uma loja dos tradicionais 

alfajores cordobenses, almoço e ida ao hotel, restante do dia livre para descanso 

ou passeio nas mais de 20 quadras de calçadão próximos ao hotel. Noite livre ou 

a combinar.  

DIA 06 SETEMBRO - CÓRDOBA - Após o café em horário combinado, começa o 

regresso de nossa viagem passando por San Luis, Rosário, Concórdia, Passo de 

Los Libres, Santo Tomé, São Borja, Ijuí, até Três Passos. 

DIA 07 SETEMBRO – TRÊS PASSOS – No início da manhã, chegada em Três 

Passos e demais cidades e final de nossa viagem. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PACOTE:   

• Viagem em ônibus Double Deck leito 2 x 1 luxo; 

• Lanche no início da viagem; 

• 2 pernoites com café da manhã em Mendoza; 

• 4 pernoites com café da manhã em Santiago; 

• 1 pernoite com café da manhã em Córdoba; 

• City tour com guia local em Mendoza, Santiago, Viña del Mar e Valparaizo e 

Córdoba; 

• Acompanhamento de guia de turismo em toda a viagem; 

• Ingressos na fábrica de azeite e vinícola em Mendoza e funicular em 

Santiago; 

• Água, café e chá durante toda a viagem; 

• Seguro de viagem Internacional. 
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PACOTE:  

• Refeições não mencionadas (almoços e jantares). 

• Ingressos para opcionais (Bali Hai, Ahijuna, estação de Sky e outros). 

• Telefonemas, lavanderia e frigobar nos hotéis. 

• Tudo o que não estiver em (serviços incluídos no pacote) 

 

HOTÉIS DA VIAGEM – 4* SUPERIOR: 

• MENDOZA - AMERIAN EXECUTIVE 

https://www.amerian.com/hotel/amerian-executive-mendoza 

• SANTIAGO – HOTEL UGO  

https://www.ugohotel.com/es/ 

• CÓRDOBA - AMERIAN EXECUTIVE 

https://www.amerian.com/hotel/amerian-executive-cordoba-hotel 

 

   

VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO:  

R$ 4.290,00 A VISTA 

R$ 4.400,00 PARCELADO ATÉ A DATA DA VIAGEM 

OU AINDA  PARCELADO EM 10 X R$ 455,00 – R$ 4550,00 

Consulte valores para crianças (de acordo com a idade) 

 

Vagas Limitadas! 


