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DATA 

Roteiro de viagem 
Grand Tour Nevasca 

Saída: 20/07/2022 

Horário: 07h00min da Agência Minuano 

Viagens 

Retorno; 31/07/2022 

INCLUSOS E VALOR 

Ônibus DD Leito-Leito poltronas 2x1. 

2 diárias em Mendoza/ARG. 
6 diárias em Santiago/CHI. 

Guias na Argentina e no Chile. 
Todos os transfers e passeios em Vans 

Executivas no Chile. 
Todos os ingressos e taxas aos 

passeios acima mencionados, menos 
atividades no Vallle Nevado e Farellones 

(as únicas atividades não inclusas, uma 
vez que, não podemos prever e nem 

garantir que cada pessoa terá o perfil 
para realizar as mesmas). 

Lanche, chá, café e água mineral. 
Cobertor Soft (Aqui sugerimos que o 

passageiro também leve seu próprio). 
2 coordenadores da Minuano viagens 

Mais muitas surpresas  da Minuano 
Viagens, quem viaja conosco já sabe. 

ITINERÁRIO 

20/07/2022 

Saída de Crissiumal passando por São Borja-RS, Santo Thomé-ARG, Paraná-ARG, Santa 
Fé-ARG, Vila Mercedes-ARG e São Luis-ARG, chegando em Mendoza-ARG. 

21/07/2022 

Chegada em Mendonza a tarde. Check-In no Hotel. Restante da tarde livre. 
22/07/2022 

Após café da manhã, viagem para Santiago do Chile passando por caminhos 

deslumbrantes, com parada na Represa Potrerillos, visita a Punta del Inca, onde existe 
uma fonte termal e a passagem primitiva dos índios Incas e Araucanos. Após, parada 

para fotos no imponente monte Aconcágua com seus 6.980 metros de altura, segundo 
monte mais alto do mundo. Seguindo a Las Cuevas, última cidade Argentina, passando o 

Túnel que liga os dois Países e chegaremos em Portillo-CHI, famoso centro sul 
americano de Ski e Laguna del Inca. Seguindo viagem, faremos a descida dos caracoles, 

com lindas paisagens e belo cenário natural chegaremos em Santiago-CHI. Entrada no 
hotel. Noite livre. 

23/07/2022 

CITY TOUR SANTIAGO/CHI 

Convidamos você a visitar Santiago, uma cidade cosmopolita que se destaca como uma 
das mais modernas da América do Sul. Você aprenderá mais sobre a história do Chile e 

desfrutará de vistas privilegiadas da capital. 
Visitaremos, o Barrio Paris-Londres, o Mercado Central, o Parque Forestal 

(panorâmico), o Cerro Santa Lucía ou San Cristóbal (panorâmico), a Plaza de Armas 
Santiago, o Palácio La Moneda, o Barrio Lastarria, o Parque Bicentenario, ainda faremos 

a Vista Panorámica da Santiago Moderna e Vista panorâmica da Estación Mapocho além 
de uma parada para degustações de cervejas artesanais. 

CONCHA Y TORO 

O Chile é famoso por seus excelentes vinhos. As vinícolas fazem parte da história do país 
e se 

tornaram parada obrigatório dos turistas brasileiros! 
Aqui faremos um tour guiado pela famosa vinícola CONCHA Y TORO com degustação de 

vinhos já incluso com brinde. 
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Despesas não inclusas: alimentação 

(cafés em hotel, sim), telefones, 

consumos extras de hospedagem. 

R$ 4.080,00 por pessoa 

Compra programada 

Em 24x a partir de 10 de Julho de 2020 

(24 x R$ 170,00 através de boletos 

bancários) ou conforme os meses que 

faltarem para o início da viagem. Os 

valores deverão estar quitados até o dia 

de início da viagem. 

DOCUMENTAÇÃO: Carteira de 

Identidade com menos de 10 anos. 
As poltronas só serão reservadas 

mediante formalização da compra do 
pacote, e as mesmas serão distribuídas 

conforme ordem de inscrição. 

 

 

 
 

24/07/2022 

VIÑA DEL MAR 

Um passeio cheio de cultura e história pela costa do oceano pacífico 

Por Viña del Mar visitaremos o Mercado do Rio Tinto, a Viña del Mar centro, o Relógio de 
Flores, o Moai, o Castelo Wolff (panorâmico) e o Casino Municipal. 

VALPARAÍSO 

Por Valparaíso visitaremos o Congresso Nacional, a La Sebastiana (casa Pablo Neruda), 
a Praça Sotomayor, o Porto Valparaíso e o Mirador 21 de Mayo. 

25/07/2022 

CAJÓN DEL MAIPO e SALTO EL YESO 

Cajón del Maipo localiza-se a uma hora de Santiago do Chile, no coração dos Andes. A 
região é o 

local certo para dar uma escapadinha de Santiago do Chile e apreciar as montanhas. O 
Salto el 

Yeso é uma cascata maravilhosa localizada no rio Maipo. 
Faremos primeiramente uma parada na loja de aluguel de roupas de neve (aqui só 

necessário geralmente para turistas que não venham do RS, SC e PR, nossas roupas 
geralmente dão conta).  Depois seguiremos a San José del Maipo com visita ao Túnel 

Tinoco, ao Mirador e ao Refúgio Militar. 
26/07/2022 

VALLE NEVADO 

Entre os principais pontos turísticos chilenos, Valle Nevado e Farellones têm uma beleza 

indescritível. A vista a partir dos 3.000 metros de altitude é de deixar qualquer um sem 
fôlego. 

Valle Nevado com passeio panorâmico pela estação de ski. 
FARELLONES 

Com passeio panorâmico. 

Não Incluso - Atividades no parque como tirolesa, cadeira panorâmica, Ski, 
Snowboarding (caso compre o ticket a parte e queira ficar apenas no parque). 

27/07/2022 

ISLA NEGRA E POMAIRE 

Conheça neste tour a casa mais importante do grande poeta Pablo Neruda. Localizada a 
96 km 

de Santiago no litoral chileno, Isla Negra é um povoado encantador banhado pelo oceano 
Pacífico. Além da casa de pablo Nnerruda,  conheceremos o Mercado Rio Tinto (outlet de 

vinhos) e Algarrobo. 
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28/07/2022 

Após café da manhã, já no caminho de volta subiremos os caracoles passando pelas 

cordilheiras, onde chegaremos a Mendoza-ARG para entrada no hotel.  
29/07/2022 

Após café da manhã, visita à Basílica San Francisco, Parque General San Martin, Teatro 

Grego de Vendina, Cerro de La Glória e praças e visita a uma vinícola. Ao final das visitas 
almoço e viagem de retorno. 

31/07/2022  

Chegada na cidade de origem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


