
Um país feito de maravilhas da natureza e de 
locais raros, vários deles incrivelmente intatos, 
como é o caso das Torres del Paine, os glaciares, 
os ordes, os maravilhosos lagos andinos e o 
deserto mais árido do mundo. Estreito mas 
bastante comprido, o Chile proporciona-lhe 
emoções e experiências culturais, naturais e 
gastronómicas, para toda a vida.
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1ºDIA - LISBOA / 
MADRID / SANTIAGO 

DE CHILE
Comparência no 

aeroporto cerca de 120 
minutos antes do horário 

do voo. Assistência nas 
formalidades de embarque.

20h40 – Partida em voo 
regular da Ibéria com destino 

a Madrid *
23h00 – Chegada a Madrid e 

tempo de escala. Mudança de 
avião.

23h55 – Continuação da viagem 
em voo regular Ibéria com destino a 

Santiago de Chile.

* NOTA : Não é servida refeição nem 
bebidas a bordo do voo Lisboa / Madrid 

/ Lisboa

2ºDIA - SANTIAGO DE CHILE
07h20 – Chegada ao aeroporto de Santiago 
de Chile. Assistência e transfer para o Hotel 
Kennedy 4* ou similar. Visita de cidade / 
Museu de História Nacional/ almoço em 
restaurante. Visita aos locais históricos e 
modernos da cidade. Começaremos na 
Alameda Bernardo O’Higgins a visitar La 
Moneda, o Palácio Governamental onde 
ficaremos a saber a importância histórica 
deste local. A seguir percorreremos a pé 
as ruas Huérfanos e Ahumada onde está 
situada a principal actividade comercial de 
Santiago. Continuaremos a nossa visita pela 
principal praça da cidade – a famosa Plaza 
de Armas que está rodeada pela Catedral 
Metropolitana e outros edifícios históricos. 
Visitaremos de seguida o Monte de Santa 
Lucia (foi aqui que a cidade de Santiago foi 
fundada em 1541). É um local com muitas 
plantas e edifícios antigos que se ergue 
abruptamente da cidade. Atravessaremos 
depois o Rio Mapocho para Bellavista, 
o bairro cultural e artístico de Santiago. 
Finalmente iremos visitar Providencia com 
os seus restaurantes de topo, lojas de elite e 

modernos arranha-céus.Regresso ao hotel, jantar 
e alojamento.

3ºDIA - VIÑA DEL MAR E VALPARAÍSO
Excursão todo o dia a Viña del Mar e Valparaíso 
com almoço em restaurante. Após o pequeno 
almoço, visita à cidade de Valparaíso declarada 
Património Mundial pela UNESCO. Passeio num 
dos famosos funiculares que ligam a cidade aos 
coloridos montes. No topo do Cerro Concepción 
visitaremos os passeios Atkinson e Gervasoni 
onde poderemos observar o espirito cultural 
de Valparaíso com a sua arte de rua e música. 
Continuaremos a nossa viagem para a Plaza 
Sottomayor, um importante ponto da cidade 
onde está o monumento à Batalha Naval de 
Iquique (combate entre a corveta chilena 
Esmeralda e o monitor peruano Huáscar durante 
a Guerra do Pacífico). De seguida iremos para 
Viña del Mar também conhecida como a cidade 
jardim, famosa pela sua fascinante beleza natural, 
estilo de vida e gastronomia. Caminharemos à 
beira-mar onde poderemos visitar as principais 
atrações da cidade incluindo parques, estátuas e 
jardins. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

4ºDIA - SANTIAGO DE CHILE / CALAMA
Após o pequeno almoço, transfer para o 
aeroporto.
12h00 –Partida em voo Latam com destino a 
Calama.
14h04 – Chegada, assistência e transporte para o 
hotel em San Pedro de Atacama.
Após a chegada, check in no Hotel Cumbres San 
Pedro de Atacama ou similar. Resto da tarde livre 
para descanso. Jantar no hotel e alojamento.

5ºDIA - SAN PEDRO DE ATACAMA
Visita arqueológica a Tulor e Quitor, Valle de 
la Muerte e Valle de la Luna. Após o pequeno 
almoço, iremos visitar um dos mais importantes 
locais arqueológicos de San Pedro de Atacama 
e ficar a conhecer a origem da cultura. Atacama 
ou Licanantai. A nossa primeira paragem será 
na fortaleza pré-hispânica Pucara de Quitor, 
construída pelo povo de Atacama e que teve um 
importante papel na Batalha de Quitor (um dos 
primeiros embates entre espanhóis e nativos). 

De seguida iremos para o local arqueológico 
conhecido como Tulor, uma antiga vila com uma 
área de 5,200 m2 e 22 estruturas adjacentes. 
As suas relíquias arqueológicas são a prova 
dos primeiros assentamentos na região. Hoje 
em dia apenas é possível visitar 3% da vila uma 
vez que o resto está soterrado na areia que foi 
arrastada pelo vento ao longo de centenas de 
anos ajudando assim a preservar este tesouro de 
Atacama. Almoço em restaurante. De tarde visita 
ao Valle de la Muerte e Valle de la Luna onde 
poderemos observar o pôr do sol. Ao longo do 
caminho de San Pedro para Calama, pararemos 
para poder fotografar a Cordilheira dos Andes, 
o Lago de Sal de Atacama e os vulcões Lascar 
e Licancabur. O nosso primeiro destino será 
o Valle de la Muerte onde poderemos ver as 
bizarras aglomerações de rochas. Aquí teremos 
tempo para observar esta terra estéril formada 
pela erosão ao longo de milhares de anos. De 
seguida continuaremos para o Valle de la Luna, 
uma silenciosa paisagem lunar com estranhas 
formações criadas pela natureza em sal e barro. 
Visitaremos a formação rochosa Tres Marías e as 
grutas de sal antes de observarmos o por do sol. 
Poderemos ainda optar por um curto passeio a 
uma das dunas gigantes de areia no vale. Jantar 
e alojamento no Hotel 4.

6ºDIA - SAN PEDRO DE ATACAMA / SANTIAGO 
DE CHILE
Check out no hotel,transfer para o aeroporto e 
assistência nas formalidades de embarque.
09h06 – Partida em voo Latam com destino a 
Santiago de Chile.
11h08 – Chegada, assistência e transporte para o 
hotel em Santiago de Chile.
Após a chegada, check in no Hotel Kennedy ou 
similar. Resto da tarde livre para descanso.
Jantar no hotel e alojamento.

7ºDIA - SANTIAGO DE CHILE / ILHA DE PÁSCOA
A Ilha de Páscoa, denominada Rapa Nui (“Ilha 
Grande”), é uma ilha vulcânica a sudoeste do 
oceano Pacífico. O seu território tem uma forma 
triangular e é o pedaço de terra mais isolado do 
mundo, no limite da Polinésia Oriental. Jacob 
Roggeveen foi o primeiro ocidental a visitar o 

CHILE

Chile com
Ilha de Páscoa



lugar, a 5 de abril de 1722. É caracterizada 
pelas suas mais de 887 gigantescas estátuas 
de pedra (Moais) espalhadas pela ilha, 
construídas entre 1250 e 1500 pelo povo 
Rapanui. Segundo a teoria mais consensual 
sobre a ilha, os Moais teriam sido erguidos 
pelos primeiros habitantes, os Rapanui, 
como homenagem aos líderes mortos, o que 
explicaria a disposição em que se encontram, 
estando todas de costas para o mar, ou seja, 
de frente para o interior da ilha onde ficavam 
as aldeias. Check out no hotel,transfer para o 
aeroporto e assistência nas formalidades de 
embarque.
10h05 – Partida em voo Latam com destino a 
Hanga Roa (Ilha de Páscoa).
11h35 – Chegada, assistência e transporte para 
o hotel. Após a chegada, check in no Hotel
Taha Tai ou similar. Resto da tarde livre para
descanso.
Jantar no hotel e alojamento.

8ºDIA - ILHA DE PÁSCOA
Excursão todo o dia com lancheira
Após o pequeno almoço saída para visita a 
Akahanga, que pela sua história e número 
de estátuas é considerado um dos mais 
importantes da Ilha de Páscoa; Rano Raraku, 
uma cratera vulcânica formada de cinzas 
vulcânicas que foi a principal pedreira da 
Ilha, por 500 anos até o começo do século 
XVIII e onde foi esculpida a maior parte dos 
famosos moais da ilha; Tongariki, o maior ahu 
na Ilha. Tem quinze estátuas, incluindo um 
moai de 86 toneladas que foi o mais pesado já 
erguido na ilha; Te Pito Kura, conhecido como 
o “umbigo do mundo” pela sua enorme rocha
de forma oval, que está localizada a cerca de
40 metros do grande Moai Paro; Ahu Nau Nau, 
plataforma que fica na praia de Anakena e tem 
vários moai em pé em muito boa conservação
possuindo ainda os traços faciais bem
marcados e Anakena, praia de areia branca e
coral no ParqueNacional Rapa Nui. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.

9ºDIA - ILHA DE PÁSCOA
Excursão de meio dia a Orongo
Após o pequeno almoço saída para visita a 
Vinapu, vila deOrongo e Rano Kau. Vinapu, que 

faz parte do Parque Nacional de Rapa Nui e 
foi declarado Património Mundial pela Unesco, 
inclui no seu centro cerimonial um dos maiores 
ahu da ilha que exibe uma extraordinária 
alvenaria de pedra composta por grandes 
lajes de basalto cuidadosamente montadas. 
O muro de pedra está voltado para o nascer 
do sol no solstício de inverno. Orongo é uma 
vila cerimonial localizada no sudoeste da ilha 
à margem da cratera do vulcão Rano Kau. Era 
lá que se realizavam os primeiros rituais da 
corrida do ovo e do culto ao homem-pássaro. 
Rano Kau é um vulcão extinto de 324 m de 
altura que forma o promontório do sudoeste 
da ilha e possui um lago de cratera que é um 
dos três únicos corpos naturais de água doce 
existentes no local. É património mundial do 
Parque Nacional Rapa Nui e dá o seu nome a 
uma das sete seções do parque. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre. Jantar no hotel 
e alojamento.

10ºDIA - ILHA DE PÁSCOA / SANTIAGO DE 
CHILE
Check out no hotel a transfer para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
12h00 – Partida em voo Latam com destino a 
Santiago de Chile.
18h30 – Chegada a Santiago de Chile.
Transfer para o hotel Kennedy / check in. 
Jantar de despedida em restaurante local com 
show. Regresso ao hotel e alojamento.

11ºDIA - SANTIAGO DE CHILE
Check out no hotel a transfer para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque.
11h30 – Partida em voo regular da Iberia com 
destino a Madrid.

12ºDIA - LISBOA
06h20 – Chegada a Madrid e tempo de escala. 
Mudança de avião.
08h45 – Continuação da viagem em voo 
regular Ibéria com destino a Lisboa.
09h10 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica, em voos
regularesIbéria para percurso Lisboa / Madrid /
Santiago De Chile / Madrid / Lisboa, com direito ao
transporte de 23 kgs de bagagem de porão;
• Passagem aérea em classe económica, nos voos
regulares Latam para percurso Santiago de Chile
/ Calama / Santiago de Chile / Ilha de Páscoa /
Santiago de Chile, com direito ao transporte de 20
kgs de bagagem de porão;
• Transporte privativo nos percursos aeroportos –
hotéis – aeroportos;
• 11 dias / 9 noites de estadia nos hotéis
mencionados no itinerário;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com
guias locais;
• Transporte para os restaurantes mencionados no
itinerário;
• Visitas a Akahanga, Rano Raraku, Tongariki, Te
Pito Kura, Ahu Nau Nau e Anakena, Vinapu, vila de
Orongo e Rano Kau;
• Entradas no Museu de HistóriaNacional, Palácio
de la Moneda e funicular;
• 17 refeições mencionadas no itinerário;
• Bagageiros nos hotéis;
• Seguro de viagem;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o
destino e a viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA à data de
12.12.2019;
• Taxas aeroportuárias, de segurança e
combustível em vigor à data de 12.12.2019 (€ 65,87
– a reconfirmar e atualizar à data da emissão da
documentação);

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem
devidamente mencionados no presente itinerário
e extras de carácter pessoal (ex. telefonemas,
minibar, lavandaria, etc.);
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

7.968€ 761€

nunocardoso
Riscado


