
 

 
Roteiro de Viagem 
ARGENTINA E CHILE / CRUZANDO AS CORDILHEIRAS 
 

1º DIA – 02/09/22 – ORIGEM / CÓRDOBA 
Embarque pela manhã com destino a Córdoba. 
 
2º DIA – 03/09 – SÃO BORJA / PARANÁ / CÓRDOBA 
Pela manhã deslocamento pelas cidades de Federal, Paraná e Santa Fé. Chegada em Córdoba no começo da tarde e 
hospedagem. Em horário agendado com guia local, city tour pela cidade de Córdoba conhecendo os principais pontos 
turísticos desta cidade histórica, fundada pelos jesuítas da Companhia de Jesus. 1 noite 
 
3º DIA – 04/09 – CORDOBA / MENDOZA (650 km) 
Após café da manhã, check out hotel e viagem pela Sierra Grande, Passando por Villa Carlos Paz, Alta Gracia e Mina 
Clavero (parada para almoço). Transitaremos pela província de San Luis com previsão de chegada a Mendoza no 
começo da noite, check in hotel e restante da noite livre. 2 noite 
 
4º DIA – 05/09 – MENDOZA / USPALLATA / LAS CUEVAS / LOS ANDES / SANTIAGO (362 km) 
Sairemos do hotel por volta de 8hrs para realizar a travessia da Cordilheira dos Andes. Começamos transitando pela 
Rodovia Nacional Nº 7 para ir adentrando na pré-cordilheira onde encontramos o Valle de Potrerillos, e 
posteriormente o histórico Valle de Uspallata, um oásis verde a 1.900 metros sobre o nível do mar. No local 
realizamos uma de nossas paradas técnicas. O circuito continua para adentrar na imensidade da Cordilheira (agora 
no sistema frontal) e seguir subindo até Punta de Vacas e Los Penitentes (centro de esqui), chegando assim até o 
majestoso Puente del Inca. Esta obra da natureza se apresenta como uma ponte natural onde suas águas termais 
fluem continuamente até se encontrarem com o caudaloso Río Cuevas. Ali podemos observar as ruínas do velho 
hotel SPA, destruído por uma avalanche de neve e pedras no ano de 1965, um ícone de hotelaria de montanha onde 
chegavam antigamente viajantes do mundo todo no trem transandino. Finalizando este circuito vamos admirar o 
pico mais alto do continente: o Monte Aconcágua (6.962msnm). Este gigante conhecido como ¨sentinela de pedra¨. 
Nossa viagem prossegue em rumo a fronteira com o Chile, atravessando o túnel Cristo Redentor (3,5 km a 
3.165msnm) para chegar ao controle de fronteira de Paso Los Libertadores. Após o tramite seguimos a Santiago 
passando pelo centro de esqui de Portillo e descendo a famosa rodovia Los Caracoles com suas curvas de 180º. 
Chegada em Santiago no começo da noite.  
 
5º DIA – 06/09 – VALLE NEVADO 
Após café da manhã, visitaremos o Centro de Ski mais desejado pelos Brasileiros, O Valle Nevado. Mas a visita não é 
só para quem esquia, com a inauguração de um teleférico de cabine fechada aberto a não esquiadores, a visita passa 
a valer a pena também para quem só quer contemplar a paisagem. A noite, sugerimos visita ao Mall Arauco e jantar 
no Restaurante Giratório, localizado no 18º andar de um prédio, com vista panorâmica da cidade, o restaurante 
realiza um giro de 180º e pode se observar toda a capital chilena. 4º pernoite.  
 
6º DIA – 07/09 – TOUR VINA DEL MAR E VALPARAISO 
Excursão de dia inteiro, uma viagem de 120 km entre Santiago, Valparaíso e Viña del Mar, chegaremos primeiro ao 
porto de Valparaíso (capital legislativa e principal porto do país) declarado pelo UNESCO Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Valparaíso desempenhou um importante papel geopolítico na segunda metade do século 19, quando 
a cidade serviu como uma escala importante para os navios que viajam entre os oceanos Atlântico e Pacífico através 
do Estreito de Magalhães. Sempre foi um imã para imigrantes europeus, os habitantes da cidade construída de forma 
espontânea até em suas encostas, fazendo grupos de casas multicoloridas que desafiam a gravidade. Veremos 
também a Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a Gloria Naval, 21 de Mayo (ponto de vista imperdível 
para apreciar a paisagem). Logo, Viña del Mar, onde paramos para o almoço (por conta dos passageiros). O passeio 
continua conhecendo o Relógio de flores, o Casino, a beira-mar, onde podemos ver as praias. No fim do passeio 
retorno a Santiago. 
 



 

7º Dia – 08/09 – SANTIAGO DO CHILE 
Após o café da manhã Tour Santiago do Chile. Nosso primeiro destino chamado de Palácio do Governo La Moneda, 
é a sede do Presidente da República do Chile, Em seguida, visita La Plaza de Armas, que surgiu em conjunto com a 
fundação da cidade em 12 de fevereiro de 1541, The Post Office, o Município de Santiago e a Catedral Metropolitana. 
Continuamos nossa turnê no Mercado Central, estrutura foi construída na Grã-Bretanha foi inaugurado em 15 
setembro de 1872. Hoje é o lugar perfeito para almoçar e saborear os melhores frutos do mar do Pacífico aqui há 
uma variedade de restaurantes. Após o almoço, visita a bodega Concha y Toro (opcional). À noite, Sugerimos a noite 
Jantar Show de folclore chileno e Polinésio em Bali-Hai. 
  
8º DIA – 09/09 – SANTIAGO / MENDOZA 
Após café da manhã, viagem com destino a Mendoza. 7º pernoite 
 
9º DIA – 10/09 – TOUR COM VINICOLA 
Após café da manhã city tour panorâmico em Mendoza. Passaremos pelas principais praças da cidade, como a Plaza 
Independência e a Plaza España, onde você poderá ver alguns dos edifícios mais bonitos de Mendoza, com uma 
arquitetura incrível, como a Catedral e a Basílica de San Francisco. Outros pontos turísticos de Mendoza são a rua 
Emilio Civit, que cruza uma linda área residencial da cidade e o Parque General San Martín, com seu lindo jardim de 
rosas. Visita a Olivicola Pasrai com degustação dos famosos azeites de oliva. Em seguida, almoço. Após, viagem de 
retorno. 
 
10º DIA – 11/09 – CIDADE DE ORIGEM 
Chegada à tarde. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus leito; 
- 07 noites de hospedagem em Hoteis com café da manhã, 
- City Tour em Cordoba com guia local 
- City Tour em Mendoza e arredores com guia local 
- Travessia da cordilheira dos andes (Uspallata, Puente del Inca, Las Cuevas) 
- City Tour em Santiago com guia local 
- Passeio dia todo a Vina del Mar e Valparaiso com guia local 
- Visita ao Valle Nevado; 
 
PASSEIOS OPCIONAIS POR PESSOA >> 
- JANTAR E SHOW BALI HAI: R$ 400,00 
- VISITA A VINICOLA CONCHA Y TORO: R$ 200,00 
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APARTEMANTO DUPLO/TRIPLO R$ 4.490,00 por pessoa. 
VALOR EM APARTAMENTO INDIVIDUAL R$ 6.090,00. 
Criança de 1 a 3 anos, desde que acompanhada por dois adultos, não paga. 
Criança de 4 a 12 anos, desde que acompanhada por dois adultos, R$ 3.590,00 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública, em bom estado e com foto recente ou Passaporte dentro de sua validade (não será aceita Certidão de 
Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional) 
 

 


