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DIA DOS NAMORADOS EM SANTIAGO DO CHILE
JUNHO 2023

01º Dia – 10/06/2023 - SÁBADO.
BRASIL – SANTIAGO DO CHILE – Encontro no Aeroporto de Florianópolis e em horário
determinado embarque com destino a Santiago do Chile com conexão em Guarulhos. Após os
trâmites de desembarque, transfer ao hotel e noite livre. Pernoite no Hotel em Santiago do Chile.
02º Dia – 11/06/2023 – DOMINGO. (DIA DOS NAMORADOS)
SANTIAGO – Após café da manhã, passeio ao Vale dos Vinhos com visita as Vinícolas Concha y
Toro e Undurraga, onde é possível degustar seus vinhos e conhecer mais sobre o processo de
produção do vinho chileno e saborear um delicioso almoço (incluído). Retorno à tarde para
Santiago, pois à noite teremos jantar com Show Folclórico no Bali Hai. Pernoite no Hotel em
Santiago do Chile.
03º Dia – 12/06/2023 – SEGUNDA-FEIRA.
SANTIAGO – Após café da manhã, passeio ao Valle Nevado (estação de Sky). Almoço (não
incluído) e a tarde retorno para Santiago, noite livre. Pernoite no Hotel em Santiago do Chile.
04º Dia - 13/06/2023 – TERÇA-FEIRA.
SANTIAGO - Após café da manhã, city tour com guia local pela Cidade de Santiago visitando os
principais pontos da cidade como Palácio Presidencial de La Moneda, Plaza de Armas, Catedral
Metropolitana, edifícios históricos, Cerro Santa Lúcia, (onde se fundou Santiago) Parque
Florestal, Bairro Bellavista, Parque Metropolitano, Cerro San Cristóbal onde se sobe de Funicular,
Bairro Providencia e bairros residenciais de Las Condes e Vitacura. Tempo livre no Mercado
Municipal para compras e almoço (não incluído) e retorno para o hotel final da tarde e a noite
livre. Pernoite no Hotel em Santiago do Chile.
05º Dia - 14/06/2023 - QUARTA–FEIRA.
SANTIAGO – Após café da manhã, dia dedicado para passeio a Viña Del Mar e Valparaíso,
passando pela região portuária, feira de artesanato, conhecendo o famoso relógio das Flores e
parada para almoço (não incluído). À tarde retorno a Santiago. Pernoite no Hotel em Santiago do
Chile.
06º Dia – 15/06/2023 – QUINTA-FEIRA.
SANTIAGO - Após café da manhã dia livre para atividades pessoais e a noite opcional jantar no
Restaurante Giratório. Pernoite no Hotel em Santiago do Chile.
07º Dia – 16/06/2023 – SEXTA-FEIRA.
CHILE – BRASIL - Após café da manhã e em horário determinado transfer para o Aeroporto de
Santiago do Chile e embarque para Florianópolis com conexão em Guarulhos.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:
1- Passagem aérea em classe econômica, com taxas de embarque, uma mala despachada de 23
kg por pessoa e uma mala de 10 kg de mão.
2- 06 Pernoites em Santiago do Chile, Hotel 4*, apto duplo standard com café da manhã.
3- Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto.
4- Guias locais nos passeios em português, eventualmente em espanhol.
5- Ingressos nos passeios.
6- Seguro viagem com cobertura de US$ 60.000 por passageiro.
7- Seguro cancelamento de USD 2.000,00 (consulte o contrato).
8- Kit de Viagem da Ponto de Partida Turismo.
9- Coordenador de Viagem da Ponto de Partida durante toda a viagem.
PASSEIOS INCLUÍDOS:
1- Tour pelas Vinícolas Concha y Toro e Undurraga com entradas, degustação e almoço (sem
bebidas).
2- Show folclórico Bali Hai com Jantar (sem bebidas).
3- Passeio ao Valle Nevado (com entrada).
4- City tour em Santiago com guia local em português (com ingressos).
5- Passeio dia inteiro a Viña Del Mar e Valparaíso (com ingressos).
INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 2.100,00 COM TAXAS DE
EMBARQUE.
PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.
PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO.
MAIO/22: ENTRADA DE USD 175,00 + 11 X DE USD 175,00
ENTRADA DE R$ 875,00 + 11X DE R$ 875,00 + PARCELA FINAL*
JUNHO/22: ENTRADA DE USD 190,91 + 10 X DE USD 190,91
ENTRADA DE R$ 954,55 + 10X DE R$ 954,55 + PARCELA FINAL*
JULHO/22: ENTRADA DE USD 210,00 + 09 X DE USD 210,00
ENTRADA DE R$ 1.050,00 + 09X DE R$ 1.050,00 + PARCELA FINAL*
FORMA DE PAGAMENTO:
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.
CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00.
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
• Marcação de assentos nos voos, pois esse serviço e oferecido separadamente pelas cias
aéreas.
• Documentos pessoais.
• Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais, alimentação em aeroportos e qualquer serviço
que não esteja expressamente citado como incluído no roteiro.
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:
1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem
ou CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em perfeito estado de conservação e com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar
rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não é aceito CREA, OAB, EXÉRCITO e demais
identidades profissionais.
2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta
vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um
posto da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação.
3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro.
4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões,
alterações, cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos
viajantes, item que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de
voos, por força maior, alheios à vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma,
não dará direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi
projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de
situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade:
a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro.
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem,
quando houver.
A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações.
5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada.
Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução
de valores.
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