Argentina e Chile
Rodoviário
Córdoba, Mendoza, Travessia da Cordilheira dos Andes,
Santiago, Viña Del Mar, Valparaíso e Villa Mercedes
06 a 16 de Setembro 2018
1º Dia - 06/09/2018, Quinta-feira: Chapecó e região / Córdoba – Argentina – (1.480 Km):
Embarque em frente às agências Big Golden Tour:
 Xaxim: 08h30min;
 Chapecó: 09h00;
Dia em viagem via São Borja/RS onde faremos os trâmites aduaneiros Brasil/Argentina, e
jantar. Pernoite em deslocamento;
2º Dia - 07/09/2018, Sexta-feira - Feriado Nacional: Córdoba – Argentina:
Café da manhã em viagem. Chegada em Córdoba prevista para o meio dia. Conforme
disponibilidade do hotel, entrada nos apartamentos. Após, saída para almoço e city tour nos
principais pontos turísticos da segunda maior cidade da Argentina. Córdoba possui uma
atmosfera emotiva que transporta ao passado e proporciona a oportunidade ideal para transitar
por uma espetacular paisagem. Visitaremos igrejas centenárias, museus amplos, parques e
pracinhas arborizadas, dentre outras atrações. Ao final dos passeios, retorno ao hotel para
pernoite e noite livre;
3º Dia - 08/09/2018, Sábado: Córdoba / Mendoza – Argentina – (686 Km): Após café da
manhã no hotel às 07h00, saída para Mendoza, uma cidade que além de famosa pelas
excelentes “bodegas” ou vinícolas, também agrada aos turistas com um centro bem arborizado
com ruas tranquilas e seguras. Caminhe ao longo de toda a Peatonal Sarmiento e aproveite para
visitar as belas praças da região. Almoço em viagem e chegada em Mendoza prevista para o
final da tarde, quando daremos entrada no hotel para acomodação nos apartamentos. Pernoite e
noite livre;
4º Dia - 09/09/2018, Domingo: Mendoza: Após café da manhã no hotel, saída para city tour
conhecendo Mendoza e seus parques, entre eles o Parque General San Martin, que é o principal
e mais antigo parque da cidade. Visitaremos também o Cerro de La Glória, onde há um
monumento com o mesmo nome - Morro da Glória - em homenagem à vitória do exército do
general José de San Martin, que atravessou a cordilheira dos Andes entre os dias 12 de janeiro e
08 de fevereiro de 1817 para vencer tropas espanholas que resistiam à independência
Argentina. Após almoço, visita a uma vinícola com degustação de vinhos e também a uma
fábrica de azeite de oliva. Ao final dos passeios retorno ao hotel para pernoite e noite livre;
5º Dia - 10/09/2018, Segunda-feira: Mendoza / Travessia da Cordilheira dos Andes /
Santiago – Chile – (363 Km): Às 07h00, saída do hotel após o café da manhã e início da
viagem para Santiago no Chile cruzando pelas Cordilheiras dos Andes. Com aproximadamente
8000 km 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
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de 4000 m e seu ponto culminante é o monte Aconcágua, com 6962 m de altitude. No caminho
faremos paradas para fotos em Puente Del Inca, um pequeno povoado próximo à base do
Aconcágua (a maior montanha das Américas) e também no Portilho (estação de esqui). Almoço
em viagem e chegada em Santiago prevista para o final da tarde. Entrada no hotel para
acomodação nos apartamentos. Pernoite e noite livre;
6º Dia - 11/09/2018, Terça-feira: Santiago: Após café da manhã no hotel, city tour
conhecendo os principais pontos turísticos da capital chilena, entre eles o Palácio La Moneda sede da presidência chilena, a Catedral Metropolitana, a Praça de Armas, o Cerro San Cristóbal,
o Mercado Público, que proporciona um mergulho na culinária chilena, entre outros. Ao final
dos passeios almoço e retorno ao hotel. À noite como opcional Jantar Show Bali Hai, show
folclórico chileno e polinésio. Após o show retorno ao hotel para pernoite;
7º Dia - 12/09/2018, Quarta-feira: Santiago / Viña Del Mar / Valparaíso – (120 Km): Após
café da manhã no hotel, saída para passeio de dia todo a Valparaíso, que tem como uma de suas
características mais marcantes a geografia repleta de morros na beira do mar, e Viña del Mar
(Oceano Pacífico). Em Viña Del Mar faremos um tour panorâmico pela praia e parada para
fotos no relógio de flores. Após almoço em Valparaíso visita ao mirante do porto. Ao final dos
passeios retorno ao hotel em Santiago para pernoite e noite livre;
8º Dia - 13/09/2018, Quinta-feira: Santiago: Dia livre em Santiago para atividades de
interesse pessoal ou sugerimos passeio opcional para o Valle Nevado, o mais famoso centro de
esqui do Chile situado na Cordilheira dos Andes a 46 km da cidade de Santiago. Após almoço,
visita à Vinícola Concha Y Toro, a mais famosa do Chile com sua marca conhecida
mundialmente. Ao final da visita retorno para o hotel. Pernoite em Santiago. Noite livre;
9º Dia - 14/09/2018, Sexta-feira: Santiago / Villa Mercedes – Argentina (711 Km): Após
café da manhã no hotel às 07h00, início da viagem de retorno ao Brasil. Saída com destino à
cidade de Villa Mercedes na Argentina. No caminho, novamente faremos a travessia da
Cordilheira dos Andes com paisagens espetaculares e chegada prevista em Villa Mercedes por
volta das 21h00. Entrada no hotel para acomodação nos apartamentos, e pernoite técnico;
10º Dia - 15/09/2018, Sábado: Villa Mercedes - Argentina / cidades de origem – (1.698
Km): Após café da manhã no hotel às 08h00, continuação da viagem de retorno ao Brasil.
Almoço e jantar em viagem e pernoite em deslocamento;
11º Dia - 16/09/2018, Domingo: Chegada prevista na cidade de origem por volta do meio dia
ou início da tarde;
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O pacote inclui:




















Ônibus Double Decker Leito Total;
Acompanhamento de guia Big Golden Tour desde a saída;
01 pernoite em Córdoba hotel categoria 04 estrelas;
02 pernoites em Mendoza hotel categoria 04 estrelas;
04 pernoites em Santiago hotel categoria 04 estrelas;
01 pernoite em Villa Mercedes hotel categoria 04 estrelas;
City tour em Córdoba;
Guia local em Córdoba;
City tour em Mendoza;
Visita à vinícola em Mendoza;
Visita à fábrica de azeite em Mendoza;
Guia local em Mendoza;
Travessia da Cordilheira do Andes;
Taxas internacionais;
City tour em Santiago;
City tour em Viña Del Mar e Valparaiso;
Guia local em Santiago, Viña Del Mar e Valparaiso;
Seguro de viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;

Valor do pacote:





Adultos em apto. duplo ou triplo: R$ 4.480,00;
Pagamento à vista: R$ 4.000,00 por pessoa em apto. duplo ou triplo;
Crianças até 11 anos: R$ 3.320,00 em apto. com 02 adultos;
Valor adicional para apto. individual: R$ 1.750,00;

O pacote não inclui:
 Deslocamentos até as cidades de origem;
 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
 Gorjetas para guias e motoristas;
 Serviço de maleteiros nos hotéis;
 Eventuais pernoites extras;
 Ingressos a monumentos, igrejas, parques, museus e centros de visitação;
 Taxas de turismo nos hotéis (se porventura existirem);
 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;
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Informações importantes
Documentação para embarque:

 Carteira de identidade em bom estado de conservação e emitida a menos de 10 anos ou
passaporte válido (deixar cópia junto à agência);
 Vacinas: Febre amarela com carteirinha internacional;
 Menores desacompanhados dos pais ou de um deles necessitam de autorização;
 Número mínimo para a realização da viagem: 30 pessoas;
 O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem;

Obrigado por escolher a Big Golden Tour como sua agência de viagens!

4

