
 

 

SANTIAGO DO CHILE E LAGOS ANDINOS 

 

1° dia - Cidade de origem / Santiago 

Apresentação no aeroporto com no mínimo duas horas de antecedência para embarque com 
destino a Santiago. Chegada e transfer até o hotel. Acomodação e restante da noite livre. 

2° dia - Santiago 

Café da manhã e city tour pela capital chilena conhecendo os principais pontos turísticos, tais 
como: Palácio de la Moneda, Catedral Metropolitana, Rio Mapocho, Cerro San Cristobal e Cerro 
Santa Lucia, Plaza de Armas entre outros. A tarde, possibilidade de opcional Concha y Toro. À noite 
sugerimos jantar show folclórico típico com danças Polinésias da Ilha de Páscoa e Tahití 
(www.balihai.cl). 

3° dia - Santiago 

Sugestão de passeio à Viña del Mar e Valparaíso passando pelos vales de Curacaví e Casablanca. 
Chegada a Valparaiso com um tour completo por esta cidade portuária, conhecendo suas ruas 
estreitas, Praça Sotomayor entre outros atrativos. Ao meio-dia é possível degustar os conhecidos 
frutos do mar chilenos à beira do Oceano Pacífico. Continuação do passeio atéa Viña del Mar, 
também chamada de cidade jardim por seus belos parques. Ou então sugerimos como opcional 
passeio ao Valle Nevado (tour panorâmico) para conhecer os  imponentes montes nevados da 
Cordilheira dos Andes passando por bairros residenciais de Santiago até começar a subida da 
Cordilheira, chegando no que é considerado o maior centro de esquis do hemisfério sul. 

4° dia - Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas 

Em horário determinado, transfer ao aeroporto para embarque com destino a Puerto Montt. 
Chegada e breve city tour panorâmico pela cidade que  atesoura uma valiosa herança que se reflete 
na identidade do seu povo, nos seus costumes e na sua relação com a terra e o mar, visitando o 
mercado de Angelmó, com o seu mercado de mariscos, peixes e infinidades de artesanatos. 
Seguindo para Puerto Varas, cidade colonizada principalmente por imigrantes alemães e suíços, 
cuja influência pode ser percebida até hoje em cada canto. Ademais de contar com belos vales, 
vulcões, paisagens de ensonho, variedade gastronômica, boa pesca de truchas e salmões, centros 
de esqui, banhos termais, esporte aventuras como Rafting, Canopy, etc. Acomodação. 

5° dia - Puerto Varas 

Neste dia visitaremos os Saltos de Petrohué, onde através de uma caminhada curta avistaremos as 
quedas das águas desde vários mirantes naturais. Logo após faremos uma navegação de 
aproximadamente 1h pelo Lago Todos los Santos, se conhece também com o nome de Esmeralda, 
pela cor de suas águas, ponto de início do cruze de lagos andino Chile/Argentina. Retorno ao hotel. 

6° dia - Puerto Varas 

Em horário oportuno, lindo passeio dando a volta no lago Llanquihue. Visitaremos o Vulcão Osorno 



 

 

con sua linda vista e beleza, onde no inverno funciona o Centro de Esqui. Puerto Octay, nas suas 
ruas se conservam em bom estado numerosas casas do 1800, herança da colonização alemã. 
Frutillar, com suas antigas casas alemãs que ainda perduram nas ruas, realçam a beleza da 
costaneira, que ademais possui praias muito frequentadas pelos visitantes. O Museu Alemão, a 
costaneira Phillipi com suas praias e a reserva florestal Winkler. Retornando ao final do dia e 
restante do tempo livre. 

7° dia - Puerto Varas 

Dia livre para atividades opcionais. Sugerimos um passeio especial em direção à Ilha de Chiloé, onde 
após atravessar de ferry boat o canal de Chacao desde Pargua até a ilha de Chiloe se chega a Ancud 
se dirigindo à costa noroeste da ilha  se explora o lugar com suas aldeias de pescadores junto a uma 
encantadora paisagem e uma excelente possibilidade para observar aves marinhas, entre outras, 
cisne de pescoço preto, cormoranes e ketros. 

8° dia - Puerto Varas / Cidade de origem 

Em horários determinado, liberação dos apartamentos e transfer ao aeroporto para voo de retorno. 


