
Programação

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior 
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro 
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

"Fim dos nossos serviços”

1º DIA 22/07/2020 – Vitória
Saída de Vitória com destino a Santiago. 
Obs.: chegar ao aeroporto 02 horas antes do embarque. 

2º DIA 23/07/2020 – Santiago
Após o café da manhã sairemos para conhecer a Cidade de Santiago. Passaremos pelos seus principais atrativos turísticos como: 
Casco Histórico Cerro Santa Lúcia, o seu Centro Cívico e a tão famosa Plaza de Armas. Passaremos também por seus bairros 
residenciais. À noite, jantar com show Polinésio (Bali hai) opcional.

3º DIA 24/07/2020 – Santiago – Valle Nevado
Após o café da manhã, sairemos rumo ao Valle Nevado. Subiremos ao cume do Rio Mapocho, cruzando os bairros residenciais de 
Santiago e aos Vales da cordilheira, para subir a estrada sinuosa a partir do qual você admirará altas montanhas e geleiras, até chegar 
ao Valle Nevado, a mais de 3.000 metros acima do nível do mar e 50 km de Santiago. 
Valle Nevado é considerado a maior área de esqui do hemisfério Sul. Conheceremos seus hotéis e condomínios, onde você tem tempo
para praticar alguns esportes de inverno, como esqui ou snowboard, almoço em um de seus restaurantes (almoço não incluso). 
Retorno ao hotel e noite livre.

                                                                                 4º DIA 25/07/2020 – Santiago – Viña Del Mar - Valparaiso 
                                                                                 Após o café da manhã, faremos um passeio a Viña Del Mar e Valparaiso. A caminho da 
                                                                                 Costa, passaremos em estradas pelos Vales de Curacavi e Casablanca, onde se podem 
                                                                                 admirar os vales férteis da zona central. Logo chegaremos ao Porto Valparaiso, cujos 
                                                                                 edifícios históricos foram declarados recentemente patrimônio histórico da humanidade 
                                                                                 pela UNESCO e onde premio Nobel Pablo Neruda construiu uma de suas casas especiais.
                                                                                 Continuaremos nosso tour, visitando a cidade de Viña Del Mar, o mais famoso e concorrido 
                                                                                 do litoral central, com seus belos jardins e parques charmosos e bem cuidados que o 
                                                                                 identificam como a Cidade Jardim e onde realiza todos os anos o festival Internacional da 
                                                                                 Canção. Final da tarde, retorno ao hotel.

5º DIA 26/07/2020 – Santiago - Vitória
Após o café da manhã, em horário apropriado, 
Seguiremos ao aeroporto, para iniciarmos nossa 
viagem de regresso. 

Está incluso no pacote:
 - Passagem aérea;
 - Transfer in/out aeroporto X hotel;
 - 04 noites de hospedagem com café da manhã;
 - City tour de meio dia;
 - Tour de dia inteiro ao Valle Nevado;
 - Tour de dia inteiro à Viña Del Mar e Valparaiso;
 - Seguro de viagem.

PREÇO POR PESSOA: US$ 1,390.00
+taxa US$ 70.00

Em apartamentos duplos
Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

Onilia
Viagens e Turismo

VALLE NEVADO / VIÑA DEL MAR / VALPARAISO / CERRO SANTA LÚCIA / SANTIAGO

SANTIAGO, CHILE
22 a 26 de Julho de 2020
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