Chile de Ônibus
2014/2015
La Serena, Chuva de Estrelas
Necessário incluir trecho aéreo: Brasil / Santiago do Chile / Brasil

6 Dias / 5 Noites

Inclui:
 Seguro de viagem bronze
 Todos os serviços em base regular
Santiago:
 Traslados aeroporto / hotel / aeroporto
 Traslados hotel / terminal de bus / hotel
 2 noites de hospedagem com café da manhã
 City tour Santiago
 Ticket bus Salon-Cama Santiago/La Serena/Santiago

La Serena:
 Traslados terminal de bus / hotel / terminal de bus
 3 noites de hospedagem com café da manhã
 1 excursão de dia completo ao Valle del Elqui e Visita ao
Observatório Astronômico, com refeição sem bebidas
 City Tour La Serena e Coquimbo

Dia 1 Santiago
Recepção no aeroporto de Santiago e traslado ao hotel. Hospedagem.
Dia 2 Santiago – La Serena
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída em excursão regular aos principais pontos turísticos de Santiago. À tarde,
traslado ao terminal para embarcar em ônibus leito com destino à cidade de La Serena (duração aproximada 6hs). Recepção
no terminal e traslado ao hotel. Hospedagem.
Dia 3 La Serena e Coquimbo
Café da manhã no hotel. Saída para percorrer os pontos mais atrativos das cidades de La Serena e Coquimbo.. Hospedagem.
Dia 4 La Serena – Valle del Elqui – Visita Observatório Astronômico
Café da manhã no hotel. Saída para realizar visita de dia completo (almoço incluído) ao Valle del Elqui, inundado de um ar
esotérico, que muitos asseguram que é o centro do planeta, pois conta com uma localização geográfica privilegiada. Ao
entardecer, visita a um Observatório Astronômico da região, de onde será possível apreciar o pôr-do-sol, seguida de uma
introdução sobre a astronomia e observar todo o firmamento com vários telescópios a disposição dos visitantes. A noite,
regresso ao hotel. Hospedagem
Dia 5 La Serena - Santiago
Café da manhã no hotel. Manhã livre para caminhadas pelas praias, parques e jardins da cidade. A tarde, traslado ao
terminal para embarque em ônibus leito com destino a Santiago. Recepção e traslado ao hotel.

Chile de Ônibus
2014/2015
Dia 6 Santiago
Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado, traslado ao aeroporto e assistência no embarque.

SANTIAGO

LA SERENA

VALIDADE

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

PLAZA SAN FRANCISCO

LA SERENA CLUB

01 março a 30 abril

1695

985

905

PROVIDENCIA

FRANCISCO DE
AGUIRRE

01 março a 30 abril

1638

960

-

PANAMERICANO

LA SERENA PLAZA

01 março a 30 abril

1495

870

803

Preço por Pessoa em dólares americanos

SANTIAGO

LA SERENA

VALIDADE

SINGLE

DUPLO

TRIPLO

PLAZA SAN FRANCISCO

LA SERENA CLUB

01 maio a 30 setembro

1617

942

873

PROVIDENCIA

FRANCISCO DE
AGUIRRE

01 maio a 30 setembro

1638

960

-

PANAMERICANO

LA SERENA PLAZA

01 maio a 30 setembro

1455

849

791

Preço por Pessoa em dólares americanos

Forma de pagamento
Forma de Pagamento: a vista com desconto de 3% ou
Forma de Pagamento: 35% de entrada em dinheiro + saldo em ate 5x sem juros nos cartões de credito Visa ou Mastercard.
NOTAS
1.
Apartamentos Standard; Serviços regulares; Valores por pessoa em dólares americanos nos apartamentos indicados;
2.
Sujeito a alteração sem prévio aviso e a disponibilidade no momento da reserva;
3.
Valores não incluem: ingressos ou entradas em parques, exceto quando mencionados;
4.
Não nos responsabilizamos por: documentação de viagem;
5.
Não válido para períodos de feiras e congressos;
6.
Tarifa válida para venda individual. Não válido para grupos;
7.
Não inclui a taxa de retorno

