ILHA DE PÁSCOA com SANTIAGO DO CHILE

ILHA DE PÁSCOA E SEUS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS - PARQUE NACIONAL RAPA NUI - HANGA ROA - ROTA DOS MOAIS - PRAIA DE ANAKENA - VULCÃO RANO
KAO - ORONGO - AHU AKIVI – SHOW DE MÚSICA E DANÇAS TÍPICAS KARI-KARI + SANTIAGO DO CHILE E A VINICOLA CONCHA E TORO.
13/03 a 20/03/19 | 8 DIAS - AÉREO + TERRESTRE COM GUIA DESDE PORTO ALEGRE/RS
A Ilha de Páscoa, com 390km², é uma ilha vulcânica situada na Polinésia, ao Sul do Oceano Pacífico e a 3.700 km de distância da costa leste do Chile, de
clima subtropical, com quase 6 mil habitantes. Fascinante e isolada do mundo, a Ilha de Páscoa (Rapa Nui, no idioma nativo) é a última fronteira da América do
Sul. Descoberta no domingo de Páscoa de 1722 e posteriormente anexada pelo Chile, mais precisamente a 3500 quilômetros de sua costa, ela possui raízes
essencialmente polinésias e é repleta de paisagens arrebatadoras. Bravos navegadores do oeste do Pacífico aqui aportaram por volta do ano 1000,
estabelecendo uma civilização singular onde acreditavam ser o “umbigo do mundo”, repleta de mistérios. A mais perene e indisfarçável das questões refere-se
aos seus principais símbolos, os moais. Estas gigantescas estátuas de pedra vulcânicas, de 1 a 10 metros de altura e pesando até 80 toneladas, espalham-se
por todo o perímetro da ilha e são praticamente o último legado de um povo cuja escrita e cultura praticamente desapareceram. Como foram construídas e qual
sua função são questões que provocam debates acalorados. Contemplá-las, por outro lado, desperta a introspecção do visitante, que inicia sua apaixonada
busca por uma resposta. Vamos conhecer e tentar desvendar o mistério desta Ilha? e de passo visitar ou rever a moderna capital do Chile – Santiago.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA »
13/03/2019 (1º Dia, Quarta) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO (AÉREO): Apresentação às 20h30 no aeroporto Salgado Filho de POA/RS para
viagem aérea a Santiago do Chile, com escala e troca de aeronave em São Paulo (GRU), desembarque e aguardar a partida do voo que acontecerá
nas primeiras horas de 14/03/19. Pernoite em voo com refeições a bordo.
14/03/19 (2º Dia, Quinta) SÃO PAULO / SANTIAGO / ILHA DE PÁSCOA (AÉREO): Partida prevista do voo à 01h50 com destino a Santiago/Chile.
Chegada às 05h20 no Aeroporto Internacional de Santiago do Chile. Posteriormente procedimentos alfandegários e migratórios com redespacho de
bagagem e reembarque via LATAM à Ilha de Páscoa. Partida prevista às 09h30, chegando às 12:55 no Aeroporto Internacional Mataveri, recepção e
traslado privativo ao Hotel com assistência de guia local. Na chegada, as nativas colocarão o famoso colar de flores de boas-vindas à Ilha. Chegada
ao hotel para hospedagem por 4 noites com café da manhã.
15/03/19 (3º Dia, Sexta) ILHA DE PÁSCOA – HANGA ROA / ROTA DOS MOAIS / PRAIA DE ANAKENA: Café da manhã no hotel e posteriormente
saída para um tour de dia inteiro pela ilha. A primeira visita será em Vaihu, um Ahu (sitio arqueológico) ainda não restaurado localizado na baía de
Hanga Te’e, costa sul da ilha. Este lugar é testemunha da fase de destruição de alguns séculos atrás. Continuação para a região de Ahu Akahanga,
cuja lenda conta que ali ao lado fica o túmulo do famoso rei Hotu Matua. Posteriormente, chegaremos a um dos locais mais importantes da cultura
Rapa Nui: o canteiro Rano Raraku, onde foi talhado aproximadamente um total de 900 estátuas; 397 delas ainda permanecem deitadas ou eretas,
nos mostrando diferentes etapas de sua construção e transporte. Seguiremos para Ahu Tongariki - restaurado em 1995 com suas 15 estátuas de pé,
o Ahu Te Pito Kura e ao lado o lugar onde está o “Umbigo do Mundo”. Finalmente, a Praia de Anakena, com 2 plataformas de moais restauradas: Ahu
Nau Nau e Ahu Ature Huki. Poderemos admirar as cálidas águas do Oceano Pacífico e descansar nas areias. Box lunch incluso durante o trajeto.
Retorno ao hotel por volta das 17h00. Restante do tempo livre. Hospedagem.
16/03/19 (4º Dia, Sábado) ILHA DE PÁSCOA – HANGA ROA / VULCÃO RANO KAO / ORONGO: Café da manhã no hotel e posteriormente saída
para um tour de meio dia onde subiremos o extinto vulcão Rano Kau, que oferece vista panorâmica de toda a ilha, sua costa, vulcões e o povoado de
Hanga Roa. O segundo mirante permite apreciar a cratera deste vulcão e sua lagoa, para depois continuar em direção ao povoado de Orongo. Ali
eram realizadas a cerimônia e competição do “Homem Pássaro” (Tangata Manu). Visita também ao Ahu Vinapu, de arquitetura que nos remete a
construções dos povos pré-incas. Finalizaremos visitando a caverna de Ana Kai Tangata, onde é possível ver pinturas rupestres. Retorno ao hotel e
restante do tempo livre, sugerimos visitar o Mercado Artesanal. À noite sugerimos (não incluído) um jantar show típico da Ilha de Páscoa no TE
RA´AÍ - RESTAURANTE Étnico Rapa Nui. Hospedagem.
17/03/19 (5º Dia, Domingo) ILHA DE PÁSCOA / AHU AKIVI: Café da manhã no hotel e posteriormente saída para visitar o circuito dos Moais em
Ahu Akivi, plataforma com 7 moais restaurados. Segundo a lenda, estas 7 estátuas representam os primeiros exploradores que chegaram à Ilha,
enviados pelo rei Hotu Matua. O próximo lugar a ser visitado é a caverna de Ana Tepahu, com galerias vulcânicas. Continuação para o canteiro Puna
Pau, lugar onde foram talhados os “pukau”, chapéus dos moais. Retorno ao hotel e restante do tempo livre para explorar mais o centrinho da Ilha. À
noite Show típico da Ilha de Páscoa e da Polinésia de despedida na casa de Show Kari-Kari (sem traslados). Hospedagem.
18/03/19 (6º Dia, Segunda) ILHA DE PÁSCOA / SANTIAGO (AÉREO): Café da manhã no hotel manhã livre até o meio dia - hora do check out do
hotel (desocupação dos quartos), almoço livre (não incluído) e posteriormente, traslado ao Aeroporto Matarevi para viagem aérea, via LATAM a
Santiago do Chile, conforme quadro de voos previstos. Na chegada em torno das 21h30, desembarque para procedimentos alfandegários,
migratórios e recepção no Aeroporto Internacional de Santiago com assistência de guia para o traslado ao hotel. Hospedagem por 2 noites com
café da manhã e taxas.
19/03/19 (7º Dia , Terça) SANTIAGO / CITY TOUR COM VINÍCOLA CONCHA Y TORO: Café da manhã no hotel e posteriormente saída para city
tour, acompanhando de guia local, para conhecer os principais pontos da cidade de Santiago com toda a riqueza de detalhes, começando por
percorrer a parte mais antiga da cidade com suas charmosas residências em estilo colonial e seus magníficos palácios, além do Clube Hípico de
Santiago, cuja arquitetura foi inspirada no hipódromo francês de Long Champs. Surpreenda-se com a beleza do contraste entre as construções
antigas e modernas, além de conhecer o imenso Parque O’HIGGINS e todo o centro cívico da cidade onde visitará de forma panorâmica o
impressionante palácio presidencial “La Moneda”. Conhecerá a Plaza de Armas, o Parque Florestal e o Rio Mapocho, além de admirar o imponente
Cerro San Cristóbal (entrada não incluída) e sua vasta vegetação, desde vários pontos da cidade. Nos bairros Vitacura, Las Condes e Providencia
você encontrará as construções, lojas e restaurantes, mais modernos e exclusivos da cidade. O tour finalizará às 12h15, posteriormente tempo livre
para almoço (não incluído) no Mercado Público (sugestão) e na sequência visita da Vinícola Concha e Toro com tour guiado, ingresso e degustação.
Retorno ao Hotel em torno das 16:30h aprox. Restante do tempo livre e a noite sugerimos (não incluído) um jantar show no BALI HAI. Hospedagem.
20/03/19 (8º Dia, Quarta) SANTIAGO / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente manhã livre até às
11h, onde teremos traslado ao Aeroporto Internacional Santiago para viagem aérea de retorno a Porto Alegre/RS, com escala e troca de aeronave no
Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU), procedimentos alfandegários e migratórios na chegada e posteriormente embarque com destino a Porto
Alegre, onde a chegada está prevista às 21h45. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Bilhete aéreo em primeira classe e/ou executiva e bilhetes aéreos fora das datas do bloqueio e para embarcar em outras cidades.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam a continuação da viagem.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas, como wifi, lavanderia, telefonemas, etc.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gorjetas* para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como nos aeroportos.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos.
-Gastos com passaportes novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras documentações para a viagem.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
Tíquete aéreo em voo regular e classe econômica da LATAM, para os trechos POA/SÃO PAULO/SANTIAGO e SANTIAGO/SÃO POA, com taxas.
Tíquete aéreo em voo regular e classe econômica da LATAM, para os trechos SANTIAGO/ILHA DE PÁSCOA/SANTIAGO, com taxas.
Traslados privativos de chegada e saída em VAN ou Micro-ônibus com assistência de guia na Ilha de Páscoa – Chile.
04 noites de hospedagem em apto standard no HOTEL MANAVAI ou similar da Ilha de Pascoa com café da manhã e impostos hoteleiros.
Tour de dia inteiro - Praia de Anakena e a cultura perdida Rapa Nui com Box lunch Ilha de Pascoa com ingresso ao Parque Nacional Rapa Nui.
Tour de meio dia - Ahu Akivi e os 7 Moais Ilha de Pascoa e à tarde visita ao Mercado de Artesanato.
Tour de meio dia - Vila Cerimonial Orongo, vulcão Rano Kau, Ahu Vinapu e Ana Kai Tangata.
Show de Música e Danças Típicas da Ilha de Páscoa no Kari-Kari sem traslados/sem jantar.
Traslados privativos de chegada e saída em VAN ou Micro-ônibus com assistência de guia em Santiago do Chile.
02 noites de hospedagem em apto standard no HOTEL PRINCIPADO ou similar em Santiago com café da manhã e impostos hoteleiros.
City tour privativo em VAN ou Micro-ônibus com guia local pelos principais pontos turísticos de Santiago com Cerro San Cristobal.
Visita privativa com guia local da Vinícola Concha y Toro com tour pelas plantações e degustação.
Guia acompanhante da agência desde Porto Alegre para grupo acima de 16 pessoas.
Bolsa pequena de viagem, etiquetas para as bagagens e porta-dólar.
Seguro Viagem com cobertura de USD 20.000,00 por evento.
Nota: Traslados e/ou passeios em VAN de 19 lugares para até 15 passageiros +1 Guia, acima de 16 paxs os traslados e/ou passeios serão em Micro-ônibus.

VALOR POR PESSOA, CONFORME ACOMODAÇÃO »

EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 9.998,00 com todas as taxas e impostos
EM APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD : R$ 13.990,00 com todas as taxas e impostos.
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 890,00), reconfirme esta política no ato da compra do pacote, pois poderá mudar.
Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
OBS. APTO TRIPLO Venda somente sob consulta de disponibilidade. Alguns hotéis da viagem não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente
cama de casal ou duas camas + cama de montar ou sofá cama.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Valor promocional para casal ou para duas pessoas = R$ 18.800,00 em 2X, sendo ato e 30 dias
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X através de para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais no VISA / MASTER / AMEX.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo 6X, devendo estar quitados antes da viagem.
Valores e condições sujeitos à alteração, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade (RG) e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5.Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais – contrato de viagem por adesão.

PARTE AÉREA CONFIRMADA = 22 LUGARES »
13/03/19 – LATAM 4511 Porto Alegre
14/03/19 – LATAM 0755 São Paulo
14/03/19 – LATAM 0841 Santiago
18/03/19 – LATAM 0842 Ilha Páscoa
20/03/19 – LATAM 0752 Santiago
20/03/19 – LATAM 4510 São Paulo

São Paulo
Santiago
Ilha Páscoa
Santiago
São Paulo
Porto Alegre

22:05 23:50
01:50 06:20
09:30 12:55
14:55 21:25
13:00 16:55
19:55 21:45

HOTÉIS CONFIRMADOS E PREVISTOS » (Sujeitos a alterações por outro hotel similar em categoria e localização)
14/03 a 18/03/19 - Ilha de Páscoa - HOTEL MANAVI - www.hotelmanavai.cl/index.php/habitaciones ou similar.
18/03 a 20/03/19 - Santiago - HOTEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - www.hotelesprincipado.com/es/hotel-principado-de-asturias
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem à Argentina e ao Chile podem viajar somente com a carteira de identidade brasileira, expedida a menos de 10 anos,
ou passaporte válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos órgãos competentes.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS »
-Jantar-Show típico no Restaurante Bali Hai (www.balihai.cl), Menu Banquete Nº 4 e/ou 5 com traslados
: U$ 90,00 por pessoa.
-Elevadores - Funicular (www.funicularsantiago.cl) para subir e descer do Cerro San Cristobal.
: U$ 3,00 por pessoa.
-Média de gastos por dia, por pessoa (almoço e jantar com bebidas) em restaurantes Buffet ou à la carte
: U$ 50,00 por pessoa.
: U$ 170,00 por pessoa.
-Jantar Show típico polinésio na Ilha de Páscoa no TE RA´AÍ RESTAURANTE Étnico Rapa Nui
-Horário de Funcionamento do Parque Nacional Rapa Nui: Das 09h30 às 18h30, de segunda-feira a domingo.
-A permissão de entrada ao Parque Nacional Rapa Nui é válida por 5 dias consecutivos e dá direito a uma visita a cada um dos sítios arqueológicos.
CLIMA DA ILHA DE PÁSCOA

Jan

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Ano

Temperatura média (° C )

23,3

23,7

23,1

21,8

20,3

18,8

18,2

18,0

18,4

19,2

20,4

21,8

20,5

Precipitação (milímetros )

92,2

86,9

86,4

117,5

127,9

102,3

93,9

85,5

84,3

73,1

80,0

92,4

1124,7

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

