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AM074 - CHILE - DESERTOS E GLACIARES

7º DIA:  SANTIAGO - PUNTA ARENAS (VOO DE CHEGADA 
ATÉ ÀS 17H) - PUERTO NATALES   APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades 
de embarque e partida em voo com destino à cidade de 
Punta Arenas. Chegada, transfer à estação de autocarros 
e embarque em linha regular com destino a Puerto Natales 
(3h15min de viagem), situada 247 km a noroeste de Punta 
Arenas, em plena Patagónia Chilena. Chegada a Puerto Na-
tales, assistência local e transfer ao hotel. As paisagens do 
deserto ficam para trás e a aventura chilena continua com 
as terras austrais do fim do mundo à vista. Alojamento. 

8º DIA:  PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL DE         
TORRES DEL PAINE   MP
Pequeno-almoço. Dia inteiro de visita ao Parque Nacional 
de Torres Del Paine* (10 horas de duração), coração da 
Patagónia. No Parque Nacional, com 242.242 hectares, é 
possível descobrir uma combinação de lagos, lagoas, ca-
taratas, glaciares, montanhas, torres (principal símbolo do 
parque), montanhas pontiagudas (“Cuernos del Paine”), 
animais e plantas. Declarado Reserva da Biosfera pela 
UNESCO, em 1978, o parque é conhecido mundialmente 
pelos maciços que lhe dão o seu nome, gigantescas for-
mações de granito moldadas pela força do gelo glaciar. 
Visita da Gruta de Milódon, onde poderá encontrar uma 
réplica de um mamífero que foi extinto há mais de 5000 
anos. Admire o lago Nordenskojold, o qual banha, com a 
sua colorida água de cor esmeralda, a base das montanhas 
maciças, e dê uma caminhada junto ao Salto Grande, uma 
impressionante queda de água. Paragem para almoço em 
bolsa de piquenique, desfrutando de um dos cenários mais 
impressionantes do sul do Chile. De tarde, o passeio con-
tinua até ao Lago e Glaciar Grey, parte do Campo de Gelo 
do Sul. Realização de mais uma caminhada, ao longo dos 
frondosos bosques andinos, em direção a uma verdadeira 
“praia da Idade do Gelo” onde os icebergs dominam a pai-
sagem. Regresso a Puerto Natales. Alojamento. 

9º DIA:  PUERTO NATALES    APA
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão (opcional) de dia 
completo, até aos magníficos glaciares patagónicos: Serra-
no e Balmaceda (10 horas de duração). Realização de uma 
primeira paragem no Monumento Histórico Nacional Frigo-
rífico Bories, um belo exemplo de arquitetura industrial em 
estilo pós-vitoriano. Avançando pelo canal Señoret, pas-
sagem pela Ilha Guanaco para apreciar os pequenos gol-
finhos magalhânicos. De seguida, continuação, através da 
Estância Margot, até à Pared de Cormoranes, uma parede 
rochosa habitada por uma comunidade de corvos marin-
hos. Em Punta de Lobos, aviste os encantadores leões-ma-
rinhos e, pelo caminho, observe o voo dos imponentes 
condores andinos. Depois de explorar a avifauna do Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, um dos maiores do país, su-
bida ao Monte Balmaceda, com uma altura de 2035m, para 
desfrutar da vista privilegiada sobre o glaciar homónimo. 
Desembarque em Puerto Toro e início de uma caminhada (1 
hora, aproximadamente), desbravando a vegetação nativa, 
até encontrar o Glaciar Serrano. Deixe-se encantar pelos pi-
cos cobertos de neve e pelas paredes de gelo que rodeiam 
o glaciar. Almoço no percurso. No final das visitas, regresso 
a Puerto Natales. Alojamento.

10º DIA:  PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
(VOO A PARTIR DAS 12H)   APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao terminal 
de autocarros para partir em autocarro regular com destino 
a Punta Arenas (3h15min de viagem). Paragem no aeropor-
to de Punta Arenas. Formalidades de embarque e partida 
em voo com destino a Santiago do Chile. Chegada e trans-
fer ao hotel para alojamento.

11º DIA:  SANTIAGO DO CHILE (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 
16H)- ...   PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-

viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda, testemunha silenciosa dos eventos mais importan-
tes da história republicana; a Praça de Armas (ponto central 
da cidade), onde poderá admirar a imponente Catedral Me-
tropolitana; e para os bairros antigos da alta sociedade com 
construções de diferentes estilos arquitetónicos. Por último, 
admire a vista deslumbrante a partir de uma das colinas da 
cidade. No final da visita, transfer ao hotel e resto de dia 
livre. Surpreendente, cosmopolita e energética, esta cidade 
sul-americana tem uma identidade própria, com influências 
culturais de várias partes do mundo, principalmente euro-
peias. Passeie pela sua encantadora baixa ou pelos seus 
maravilhosos bairros, cada um com o seu sabor único e tom 
diferente. À noite, a cidade transforma-se num grande pólo 
de diversão e boémia, não faltando espaços como cafés e 
restaurantes para descontrair. Com uma economia em cres-
cimento, uma cena artística renovada e excentricidade de 
sobra, Santiago é uma cidade da “velha-guarda” que está 
a renascer. Em hora a informar, transfer ao aeroporto para 
embarque em voo de regresso à sua cidade de origem, via 
cidades de conexão. Noite e refeições a bordo.  

12º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

AM075 - CHILE - ENTRE PACÍFICO E OS ANDES

7º DIA:  SANTIAGO - ILHA DA PÁSCOA   APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo com destino à Ilha da Páscoa, 
um dos lugares mais remotos e enigmáticos do mundo. A 
mais de 3700 km a Este do Chile, a história desta pequena 
ilha no meio do Pacífico confunde-se com as lendas e teo-
rias que desafiam a lógica. Património da Humanidade des-
de 1995, este “museu ao ar livre” do povo Rapa Nui expõe 
mais de 800 moai envoltos em mistério. Chegada e transfer 
ao hotel. Alojamento. 
Nota Importante: Taxas de entrada na Ilha da Páscoa não 
incluídas e de pagamento local obrigatório. Valor orientati-
vo (sujeito a alterações): 90 USD. 

8º DIA:  ILHA DA PÁSCOA (ANAKENA)   MP
Pequeno-almoço. Dia completo de excursão pela ilha 
(6h30 de duração). Visita do centro arqueológico de Aka-
hanga, uma plataforma cerimonial que nos permite ver o 
estado dos moais quando os primeiros exploradores eu-
ropeus descobriram a ilha; do vulcão Rano Raraku e da 
pedreira onde se esculpiu, em rocha vulcânica, a maioria 

O MELHOR DE SANTIAGO E S.PEDRO DE ATACAMA  CHILE                               EXTENSÕES A PUERTO NATALES E ILHA DA PÁSCOA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Visitas em serviço regular / partilhado.
Preços não se aplicam em Congressos, Fim de Ano, Carnaval e 
outros eventos ou épocas especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE TURÍSTICA PRIMEIRA

Santiago Providencia 4* Atton del Bosque 4*+

S.Pedro Atacama Casa Don Tomas 3*+ Altiplanico 3*+

Puerto Natales Altiplanico 4*
Costa Australis 4*

Altiplanico 4*
Costa Australis 4*

Ilha da Páscoa Otai 3*+ Altiplanico Ilha da Páscoa 4*

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

SUPLEMENTOS AÉREOS
LATAM           O+B+H
1/3-20/12 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MONGÓLIA

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
JAPÃO

COREIA
DO SUL

COREIA
DO NORTE

TAIWAN

IRÃO

PAQUISTÃO

ÍNDIA

BUTAN
NEPAL

MYANMAR

BANGLADESH

SRI LANKA

VIETNÃ

TAILÂNDIA

LAOS

FILIPINAS
CAMBOJA

MALÁSIA

INDONESIA
PAPUA

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

GRÉCIA TURQUIA

SÍRIA

JORDÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

LÍBANO

ISRAEL

CATAR

IRAQUE

KUWAIT

OMÃ

IÉMEN

U. A. E.

TUNÍSIA

EGITO

MARROCOS

ETIÓPIA

QUÊNIAUGANDA

TANZÂNIA

MADAGÁSCAR

ZIMBABWE

ZÂMBIA

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

NAMÍBIA
BOTSWANA

ARMÉNIA

CAMARÕES

MAURÍCIA

Ilhas SEYCHELLES

Ilhas MALDIVAS

POLINÉSIA FRANCESA

Ilha de Tasmania

Ilha de Java Ilha de Bali

Ilha de Sumatra

rarce1@live.com.mx

Ilha de Zanzibar

Tahití

Bora Bora

Ilhas Galápagos (EC)

Santiago

S.Pedro de Atacama

CHILE

3

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

 ITINERÁRIO: AM038A

VOOS

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 1805 2275 325
1-30/4 + 1/10-31/11 1810 2280 325
1/5-30/9 + 1/12-29/2/20 1795 2265 310

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 1945 2415 370
1/5-30/9+1-31/12 1925 2395 355
1/1-29/2/2020 1940 2410 365

20192020   

DESERTO - S.PEDRO DE ATACAMA 

+ EXTENSÃO PUERTO NATALES

+ EXTENSÃO ILHA DA PÁSCOA

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM038A 8 1 1.795 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 470€  TOTAL 2.265€

1º DIA:  LISBOA - SANTIAGO DO CHILE  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida com destino 
a Santiago do Chile, via cidades de conexão. Da janela do 
avião, o espetáculo da Cordilheira dos Andes e a imensi-
dão de picos despertam olhares atentos, preparados para 
se render à atmosfera do vale central chileno. Chegada a 
Santiago do Chile, assistência do nosso representante local 
e transfer ao hotel (check-in a partir das 14h/15h). Resto de 
dia livre. Alojamento.

2º DIA:  SANTIAGO (VIÑA DEL MAR E VALPARAÍSO)  APA
Pequeno-almoço. Excursão, em serviço regular, de dia 
completo (8h aproximadamente) a Viña del Mar e Valpa-
raíso, duas cidades encantadoras onde “dão à costa” os 
ventos do Pacífico, a 120 km da capital. Viña del Mar con-
verteu-se no princípio do século XX numa destacada cida-
de balnear. É conhecida como a “Cidade-Jardim”, ao estar 
rodeada por áreas verdes, e possui uma grande quantidade 
de praças e parques na zona urbana. Já Valparaíso, prin-
cipal porto do Chile, é um ponto de passagem de barcos 
de todo o mundo e surpreende com um traçado urbano 
colorido e irreverente que seduziu Pablo de Neruda, ilustre 
poeta chileno. Não faltam ruelas, passagens estreitas e es-
cadas antigas que sobem ao topo das colinas para provar 
que o caos consegue ser maravilhoso, sinuoso e poético ao 
mesmo tempo. Depois de descobrir as diferenças entre a 
elegância de Viña del Mar e a espontaneidade de Valparaí-
so, regresso a Santiago, ao final da tarde, transfer ao hotel 
e alojamento. 

3º DIA:  SANTIAGO / CALAMA / S.PEDRO DE ATACAMA - 
VALES DA LUA E DA MORTE  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarcar com destino à cidade de Calama (é 
necessário voo doméstico com chegada até às 11h00). Re-
ceção no aeroporto de Calama e transfer à cidade de São 
Pedro de Atacama, um oásis no famoso Deserto do Ataca-
ma, atravessando um caminho de areia e pedras vulcânicas. 
É impossível ficar indiferente à energia magnética desta 
terra. Partida para uma primeira visita, em serviço regular 
compartilhado, aos Vales da Morte e da Lua. Contemple 
a paisagem lunar da Cordilheira do Sal, um lugar mágico 
esculpido pelos mesmos movimentos da crosta terrestre 
que deram origem à Cordilheira dos Andes. Ao pôr-do-sol, 
assista a um dos maiores espetáculos naturais da sua via-
gem, admirando os diferentes tipos de estratificações e as 
mudanças na paleta de cores dos Vales da Morte e da Lua. 
Estas formações salinas e argilosas são resultado dos des-
prendimentos mineralógicos ocorridos há milhões de anos. 
Regresso ao hotel e alojamento. 

4º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA (SALAR DE ATACAMA E 
LAGOAS ALTIPLÂNICAS)  MP
Pequeno-almoço. Excursão, em serviço regular, de dia 
completo ao Salar de Atacama e às Lagoas Altiplânicas. 
Percorra uma das planícies mais extensas da região em 
direção ao Salar de Atacama, um dos maiores desertos 
de sal e uma das mais importantes reservas de lítio no 
planeta. Imensa, árida, hipnotizante e cheia de vida, esta 
superfície branca, rugosa e acidentada, contrasta com la-
goas coloridas, de água doce e salgada onde flamingos e 
vicunhas (pequeno camelídeo andino) dividem a atenção 
dos visitantes. Situado na Reserva Nacional Los Flamencos, 
entre os Andes e a Cordilheira do Sal, a paisagem do Salar 
conta ainda com a imponência de quatro vulcões (Lican-

bur, Acamarachi, Águas Calientes e Láscar - um dos mais 
ativos do país), guardiães do território e “fornecedores” de 
matéria-prima para a arquitetura local. Exemplo disto é o 
pequeno vilarejo de Toconao, dedicado à agricultura, ao 
artesanato e à exploração de lítio, cujas casas são feitas de 
liparita, uma pedra vulcânica. Percorra as suas ruas singe-
las com destaque para o campanário, feito em adobe com 
palha, de uma igreja de 1744, e conheça os principais ofí-
cios tradicionais. Almoço em restaurante local. De seguida, 
descubra a magnificência das Lagoas Altiplânicas: Miscanti 
e Miñiques. A mais de 4000 metros de altitude, as duas 
lagoas estão na base de dois vulcões e refletem um cenário 
de montanhas que inspiraram famosas lendas do Deserto 
do Atacama. Visita ainda de Socaire, um pacato lugar onde 
as tradições ancestrais encontram um terreno fértil. Para 
satisfazer Pachamama, divindade relacionada com a terra 
e a fertilidade desde os tempos indígenas, os agricultores 
ainda seguem o típico sistema de terraços andinos. Regres-
so ao hotel. Alojamento.

5º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA (GÉISERS DE TATIO)  APA
Pequeno-almoço. Ao amanhecer, saída para visitar, em 
serviço regular, os Géiseres de Tatio, o mais alto campo 
geotérmico do mundo, localizado a 4.300 metros de alti-
tude na cordilheira andina. Ao entrarem em contacto com o 
magma, as águas da cordilheira formam incríveis fumaças 
de vapor e géiseres que alcançam facilmente 10 metros de 
altura e se misturam com a imponente beleza dos Andes, 
de cores múltiplas e fauna variada. O efeito visual deste “so-
pro quente da terra" é mais forte e espetacular debaixo dos 
primeiros raios de sol da manhã, altura em que a diferença 
entre a temperatura da água e a temperatura ambiente é 
mais elevada. Durante o caminho e mesmo no local é possí-
vel observar vicunhas, adaptadas para viver em condições 
climatéricas e geográficas extremas, e cactos gigantes. 
Regresso a São Pedro de Atacama. No caminho, aprecie a 
paisagem incrível de montanhas e vulcões e procure avistar 
a avifauna nos pequenos rios que seguem o seu caminho 
até desembocar no Salar de Atacama. Alojamento.
Nota: Nos Géiseres de Tatio chegam a registar-se, por 
vezes, temperaturas negativas. Recomendamos, deste 
modo, roupas quentes e/ou um agasalho para esta visita.

6º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO  APA
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, transfer ao aeroporto 
e embarque em voo com destino a Santiago do Chile. Che-
gada e transfer ao hotel. Resto de dia livre.  Alojamento.

7º DIA:  SANTIAGO (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 16H)- ...  PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-
viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda; a Praça de Armas (ponto central da cidade), onde 
poderá admirar a imponente Catedral Metropolitana; e para 
os bairros antigos da alta sociedade com construções de 
diferentes estilos arquitetónicos. Por último, admire a vista 
deslumbrante a partir de uma das colinas da cidade. Em 
hora a informar, transfer ao aeroporto para embarque em 
voo de regresso à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo.  

8º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM038A

POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO COM EXTENSÃO A 
PUERTO NATALES OU ILHA DA PÁSCOA

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM074

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 2850 3363 535
1-30/4 + 1/10-30/11 2860 3373 535
1-14/5 + 16-30/9 + 1-31/12 2835 3348 520
15/5-15/9 2750 3263 565

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 3015 3528 595
1-14/5 + 16-30/9 + 1-31/12 2985 3498 575
15/5-15/9 2900 3413 620

das estátuas existentes. Admire os diferentes processos de 
construção com destaque para uma estátua com 21 metros, 
o equivalente a um edifício de 7 andares. Pausa para al-
moço em bolsa de piquenique na base do vulcão. De tarde, 
visita ao Ahu Tongariki, onde 15 colossais estátuas foram 
restauradas recentemente para poderem ser observadas 
em todo o seu mítico esplendor. Depois de visitar a parte 
sul, continuação para a costa norte da ilha para visitar o 
Ahu Te Pito Kura, onde se encontra o maior moai alguma 
vez construído e a misteriosa pedra redonda. O tour segue 
para oeste até à famosa praia de Anakena, com as suas 
palmeiras e areais brancos, a partir da qual visitará a plata-
forma do Ahu Nau Nau. Se o clima permitir, aproveite para 
relaxar na praia, desfrutando das águas límpidas. Regresso 
à povoação de Hanga Roa, atravessando a parte central da 
ilha. Alojamento.

9º DIA:  ILHA DA PÁSCOA (ORONGO E AHU AKIVI)   APA
Pequeno-almoço. Às 9h30, início de mais uma visita em 
serviço regular (3 horas de duração). Primeira paragem em 
Ana Kai Tangata. Continuação até ao vulcão Rano Kau, uma 
enorme cratera vulcânica cuja erupção, há 500 mil anos, 
deu origem à Ilha da Páscoa. Depois de contemplar este es-
petacular anfiteatro natural, descubra a cidade cerimonial 
de Orongo, conhecida pela sua concentração de petrógli-
fos, e Vinapu, onde poderá ver dois “Ahu” (templos) em 
ruínas. Por volta das 15h, saída para novo tour, em serviço 
regular, para desvendar Ahu Akivi (3 horas de duração). De 
seguida, tempo de explorar Ahu Huri a Urenga, uma antiga 
zona agrícola onde se pode observar um moai com dois 
pares de mãos, e Pun-a-Pau, uma pequena cratera de um 
vulcão já extinto. Regresso ao hotel. Alojamento.  

10º DIA:  ILHA DA PÁSCOA  - SANTIAGO DO CHILE   APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e partida em voo com destino a Santiago do Chile. 
Chegada e transfer ao hotel para alojamento. 

11º DIA:  SANTIAGO DO CHILE (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 
16H) - ...  PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-
viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda; a Praça de Armas (ponto central da cidade), onde 
poderá admirar a imponente Catedral Metropolitana; e para 
os bairros antigos da alta sociedade. Por último, admire a 
vista deslumbrante a partir de uma das colinas da cidade. 
No final da visita, transfer ao hotel e resto de dia livre. Em 
hora a informar, transfer ao aeroporto para embarque em 
voo de regresso à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo. 

12º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

 ITINERÁRIO: AM075

VOOS

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 2810 3293 540
1-30/4 + 1/10-30/11 2820 3303 540
1/5-30/9 + 1-31/12 2800 3283 520

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 3240 3723 835
1/5-30/9 3010 3493 680

Puerto Natales

Ilha da Páscoa
3

3

2 1+

user
Retângulo
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AM074 - CHILE - DESERTOS E GLACIARES

7º DIA:  SANTIAGO - PUNTA ARENAS (VOO DE CHEGADA 
ATÉ ÀS 17H) - PUERTO NATALES   APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades 
de embarque e partida em voo com destino à cidade de 
Punta Arenas. Chegada, transfer à estação de autocarros 
e embarque em linha regular com destino a Puerto Natales 
(3h15min de viagem), situada 247 km a noroeste de Punta 
Arenas, em plena Patagónia Chilena. Chegada a Puerto Na-
tales, assistência local e transfer ao hotel. As paisagens do 
deserto ficam para trás e a aventura chilena continua com 
as terras austrais do fim do mundo à vista. Alojamento. 

8º DIA:  PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL DE         
TORRES DEL PAINE   MP
Pequeno-almoço. Dia inteiro de visita ao Parque Nacional 
de Torres Del Paine* (10 horas de duração), coração da 
Patagónia. No Parque Nacional, com 242.242 hectares, é 
possível descobrir uma combinação de lagos, lagoas, ca-
taratas, glaciares, montanhas, torres (principal símbolo do 
parque), montanhas pontiagudas (“Cuernos del Paine”), 
animais e plantas. Declarado Reserva da Biosfera pela 
UNESCO, em 1978, o parque é conhecido mundialmente 
pelos maciços que lhe dão o seu nome, gigantescas for-
mações de granito moldadas pela força do gelo glaciar. 
Visita da Gruta de Milódon, onde poderá encontrar uma 
réplica de um mamífero que foi extinto há mais de 5000 
anos. Admire o lago Nordenskojold, o qual banha, com a 
sua colorida água de cor esmeralda, a base das montanhas 
maciças, e dê uma caminhada junto ao Salto Grande, uma 
impressionante queda de água. Paragem para almoço em 
bolsa de piquenique, desfrutando de um dos cenários mais 
impressionantes do sul do Chile. De tarde, o passeio con-
tinua até ao Lago e Glaciar Grey, parte do Campo de Gelo 
do Sul. Realização de mais uma caminhada, ao longo dos 
frondosos bosques andinos, em direção a uma verdadeira 
“praia da Idade do Gelo” onde os icebergs dominam a pai-
sagem. Regresso a Puerto Natales. Alojamento. 

9º DIA:  PUERTO NATALES    APA
Pequeno-almoço. Dia livre. Excursão (opcional) de dia 
completo, até aos magníficos glaciares patagónicos: Serra-
no e Balmaceda (10 horas de duração). Realização de uma 
primeira paragem no Monumento Histórico Nacional Frigo-
rífico Bories, um belo exemplo de arquitetura industrial em 
estilo pós-vitoriano. Avançando pelo canal Señoret, pas-
sagem pela Ilha Guanaco para apreciar os pequenos gol-
finhos magalhânicos. De seguida, continuação, através da 
Estância Margot, até à Pared de Cormoranes, uma parede 
rochosa habitada por uma comunidade de corvos marin-
hos. Em Punta de Lobos, aviste os encantadores leões-ma-
rinhos e, pelo caminho, observe o voo dos imponentes 
condores andinos. Depois de explorar a avifauna do Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins, um dos maiores do país, su-
bida ao Monte Balmaceda, com uma altura de 2035m, para 
desfrutar da vista privilegiada sobre o glaciar homónimo. 
Desembarque em Puerto Toro e início de uma caminhada (1 
hora, aproximadamente), desbravando a vegetação nativa, 
até encontrar o Glaciar Serrano. Deixe-se encantar pelos pi-
cos cobertos de neve e pelas paredes de gelo que rodeiam 
o glaciar. Almoço no percurso. No final das visitas, regresso 
a Puerto Natales. Alojamento.

10º DIA:  PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO 
(VOO A PARTIR DAS 12H)   APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao terminal 
de autocarros para partir em autocarro regular com destino 
a Punta Arenas (3h15min de viagem). Paragem no aeropor-
to de Punta Arenas. Formalidades de embarque e partida 
em voo com destino a Santiago do Chile. Chegada e trans-
fer ao hotel para alojamento.

11º DIA:  SANTIAGO DO CHILE (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 
16H)- ...   PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-
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DESERTO - S.PEDRO DE ATACAMA 

+ EXTENSÃO PUERTO NATALES
ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM038A 8 1 1.795 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 470€  TOTAL 2.265€

1º DIA:  LISBOA - SANTIAGO DO CHILE  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida com destino 
a Santiago do Chile, via cidades de conexão. Da janela do 
avião, o espetáculo da Cordilheira dos Andes e a imensi-
dão de picos despertam olhares atentos, preparados para 
se render à atmosfera do vale central chileno. Chegada a 
Santiago do Chile, assistência do nosso representante local 
e transfer ao hotel (check-in a partir das 14h/15h). Resto de 
dia livre. Alojamento.

2º DIA:  SANTIAGO (VIÑA DEL MAR E VALPARAÍSO)  APA
Pequeno-almoço. Excursão, em serviço regular, de dia 
completo (8h aproximadamente) a Viña del Mar e Valpa-
raíso, duas cidades encantadoras onde “dão à costa” os 
ventos do Pacífico, a 120 km da capital. Viña del Mar con-
verteu-se no princípio do século XX numa destacada cida-
de balnear. É conhecida como a “Cidade-Jardim”, ao estar 
rodeada por áreas verdes, e possui uma grande quantidade 
de praças e parques na zona urbana. Já Valparaíso, prin-
cipal porto do Chile, é um ponto de passagem de barcos 
de todo o mundo e surpreende com um traçado urbano 
colorido e irreverente que seduziu Pablo de Neruda, ilustre 
poeta chileno. Não faltam ruelas, passagens estreitas e es-
cadas antigas que sobem ao topo das colinas para provar 
que o caos consegue ser maravilhoso, sinuoso e poético ao 
mesmo tempo. Depois de descobrir as diferenças entre a 
elegância de Viña del Mar e a espontaneidade de Valparaí-
so, regresso a Santiago, ao final da tarde, transfer ao hotel 
e alojamento. 

3º DIA:  SANTIAGO / CALAMA / S.PEDRO DE ATACAMA - 
VALES DA LUA E DA MORTE  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto para embarcar com destino à cidade de Calama (é 
necessário voo doméstico com chegada até às 11h00). Re-
ceção no aeroporto de Calama e transfer à cidade de São 
Pedro de Atacama, um oásis no famoso Deserto do Ataca-
ma, atravessando um caminho de areia e pedras vulcânicas. 
É impossível ficar indiferente à energia magnética desta 
terra. Partida para uma primeira visita, em serviço regular 
compartilhado, aos Vales da Morte e da Lua. Contemple 
a paisagem lunar da Cordilheira do Sal, um lugar mágico 
esculpido pelos mesmos movimentos da crosta terrestre 
que deram origem à Cordilheira dos Andes. Ao pôr-do-sol, 
assista a um dos maiores espetáculos naturais da sua via-
gem, admirando os diferentes tipos de estratificações e as 
mudanças na paleta de cores dos Vales da Morte e da Lua. 
Estas formações salinas e argilosas são resultado dos des-
prendimentos mineralógicos ocorridos há milhões de anos. 
Regresso ao hotel e alojamento. 

4º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA (SALAR DE ATACAMA E 
LAGOAS ALTIPLÂNICAS)  MP
Pequeno-almoço. Excursão, em serviço regular, de dia 
completo ao Salar de Atacama e às Lagoas Altiplânicas. 
Percorra uma das planícies mais extensas da região em 
direção ao Salar de Atacama, um dos maiores desertos 
de sal e uma das mais importantes reservas de lítio no 
planeta. Imensa, árida, hipnotizante e cheia de vida, esta 
superfície branca, rugosa e acidentada, contrasta com la-
goas coloridas, de água doce e salgada onde flamingos e 
vicunhas (pequeno camelídeo andino) dividem a atenção 
dos visitantes. Situado na Reserva Nacional Los Flamencos, 
entre os Andes e a Cordilheira do Sal, a paisagem do Salar 
conta ainda com a imponência de quatro vulcões (Lican-

bur, Acamarachi, Águas Calientes e Láscar - um dos mais 
ativos do país), guardiães do território e “fornecedores” de 
matéria-prima para a arquitetura local. Exemplo disto é o 
pequeno vilarejo de Toconao, dedicado à agricultura, ao 
artesanato e à exploração de lítio, cujas casas são feitas de 
liparita, uma pedra vulcânica. Percorra as suas ruas singe-
las com destaque para o campanário, feito em adobe com 
palha, de uma igreja de 1744, e conheça os principais ofí-
cios tradicionais. Almoço em restaurante local. De seguida, 
descubra a magnificência das Lagoas Altiplânicas: Miscanti 
e Miñiques. A mais de 4000 metros de altitude, as duas 
lagoas estão na base de dois vulcões e refletem um cenário 
de montanhas que inspiraram famosas lendas do Deserto 
do Atacama. Visita ainda de Socaire, um pacato lugar onde 
as tradições ancestrais encontram um terreno fértil. Para 
satisfazer Pachamama, divindade relacionada com a terra 
e a fertilidade desde os tempos indígenas, os agricultores 
ainda seguem o típico sistema de terraços andinos. Regres-
so ao hotel. Alojamento.

5º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA (GÉISERS DE TATIO)  APA
Pequeno-almoço. Ao amanhecer, saída para visitar, em 
serviço regular, os Géiseres de Tatio, o mais alto campo 
geotérmico do mundo, localizado a 4.300 metros de alti-
tude na cordilheira andina. Ao entrarem em contacto com o 
magma, as águas da cordilheira formam incríveis fumaças 
de vapor e géiseres que alcançam facilmente 10 metros de 
altura e se misturam com a imponente beleza dos Andes, 
de cores múltiplas e fauna variada. O efeito visual deste “so-
pro quente da terra" é mais forte e espetacular debaixo dos 
primeiros raios de sol da manhã, altura em que a diferença 
entre a temperatura da água e a temperatura ambiente é 
mais elevada. Durante o caminho e mesmo no local é possí-
vel observar vicunhas, adaptadas para viver em condições 
climatéricas e geográficas extremas, e cactos gigantes. 
Regresso a São Pedro de Atacama. No caminho, aprecie a 
paisagem incrível de montanhas e vulcões e procure avistar 
a avifauna nos pequenos rios que seguem o seu caminho 
até desembocar no Salar de Atacama. Alojamento.
Nota: Nos Géiseres de Tatio chegam a registar-se, por 
vezes, temperaturas negativas. Recomendamos, deste 
modo, roupas quentes e/ou um agasalho para esta visita.

6º DIA:  S.PEDRO DE ATACAMA - SANTIAGO  APA
Pequeno-almoço. Em hora a indicar, transfer ao aeroporto 
e embarque em voo com destino a Santiago do Chile. Che-
gada e transfer ao hotel. Resto de dia livre.  Alojamento.

7º DIA:  SANTIAGO (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 16H)- ...  PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-
viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda; a Praça de Armas (ponto central da cidade), onde 
poderá admirar a imponente Catedral Metropolitana; e para 
os bairros antigos da alta sociedade com construções de 
diferentes estilos arquitetónicos. Por último, admire a vista 
deslumbrante a partir de uma das colinas da cidade. Em 
hora a informar, transfer ao aeroporto para embarque em 
voo de regresso à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo.  

8º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM038A

POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO COM EXTENSÃO A 
PUERTO NATALES OU ILHA DA PÁSCOA

user
Retângulo
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viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda, testemunha silenciosa dos eventos mais importan-
tes da história republicana; a Praça de Armas (ponto central 
da cidade), onde poderá admirar a imponente Catedral Me-
tropolitana; e para os bairros antigos da alta sociedade com 
construções de diferentes estilos arquitetónicos. Por último, 
admire a vista deslumbrante a partir de uma das colinas da 
cidade. No final da visita, transfer ao hotel e resto de dia 
livre. Surpreendente, cosmopolita e energética, esta cidade 
sul-americana tem uma identidade própria, com influências 
culturais de várias partes do mundo, principalmente euro-
peias. Passeie pela sua encantadora baixa ou pelos seus 
maravilhosos bairros, cada um com o seu sabor único e tom 
diferente. À noite, a cidade transforma-se num grande pólo 
de diversão e boémia, não faltando espaços como cafés e 
restaurantes para descontrair. Com uma economia em cres-
cimento, uma cena artística renovada e excentricidade de 
sobra, Santiago é uma cidade da “velha-guarda” que está 
a renascer. Em hora a informar, transfer ao aeroporto para 
embarque em voo de regresso à sua cidade de origem, via 
cidades de conexão. Noite e refeições a bordo.  

12º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

AM075 - CHILE - ENTRE PACÍFICO E OS ANDES

7º DIA:  SANTIAGO - ILHA DA PÁSCOA   APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto, formalidades de 
embarque e partida em voo com destino à Ilha da Páscoa, 
um dos lugares mais remotos e enigmáticos do mundo. A 
mais de 3700 km a Este do Chile, a história desta pequena 
ilha no meio do Pacífico confunde-se com as lendas e teo-
rias que desafiam a lógica. Património da Humanidade des-
de 1995, este “museu ao ar livre” do povo Rapa Nui expõe 
mais de 800 moai envoltos em mistério. Chegada e transfer 
ao hotel. Alojamento. 
Nota Importante: Taxas de entrada na Ilha da Páscoa não 
incluídas e de pagamento local obrigatório. Valor orientati-
vo (sujeito a alterações): 90 USD. 

8º DIA:  ILHA DA PÁSCOA (ANAKENA)   MP
Pequeno-almoço. Dia completo de excursão pela ilha 
(6h30 de duração). Visita do centro arqueológico de Aka-
hanga, uma plataforma cerimonial que nos permite ver o 
estado dos moais quando os primeiros exploradores eu-
ropeus descobriram a ilha; do vulcão Rano Raraku e da 
pedreira onde se esculpiu, em rocha vulcânica, a maioria 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Visitas em serviço regular / partilhado.
Preços não se aplicam em Congressos, Fim de Ano, Carnaval e 
outros eventos ou épocas especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE TURÍSTICA PRIMEIRA

Santiago Providencia 4* Atton del Bosque 4*+

S.Pedro Atacama Casa Don Tomas 3*+ Altiplanico 3*+

Puerto Natales Altiplanico 4*
Costa Australis 4*

Altiplanico 4*
Costa Australis 4*

Ilha da Páscoa Otai 3*+ Altiplanico Ilha da Páscoa 4*

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

SUPLEMENTOS AÉREOS
LATAM           O+B+H
1/3-20/12 BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MONGÓLIA

REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
JAPÃO

COREIA
DO SUL

COREIA
DO NORTE

TAIWAN

IRÃO

PAQUISTÃO

ÍNDIA

BUTAN
NEPAL

MYANMAR

BANGLADESH

SRI LANKA

VIETNÃ

TAILÂNDIA

LAOS

FILIPINAS
CAMBOJA

MALÁSIA

INDONESIA
PAPUA

AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

GRÉCIA TURQUIA

SÍRIA

JORDÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

LÍBANO

ISRAEL

CATAR

IRAQUE

KUWAIT

OMÃ

IÉMEN

U. A. E.

TUNÍSIA

EGITO

MARROCOS

ETIÓPIA

QUÊNIAUGANDA

TANZÂNIA

MADAGÁSCAR

ZIMBABWE

ZÂMBIA

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

NAMÍBIA
BOTSWANA

ARMÉNIA

CAMARÕES

MAURÍCIA

Ilhas SEYCHELLES

Ilhas MALDIVAS

POLINÉSIA FRANCESA

Ilha de Tasmania

Ilha de Java Ilha de Bali

Ilha de Sumatra

rarce1@live.com.mx

Ilha de Zanzibar

Tahití

Bora Bora

Ilhas Galápagos (EC)

Santiago

S.Pedro de Atacama

CHILE

3

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

 ITINERÁRIO: AM038A

VOOS

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 1805 2275 325
1-30/4 + 1/10-31/11 1810 2280 325
1/5-30/9 + 1/12-29/2/20 1795 2265 310

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 1945 2415 370
1/5-30/9+1-31/12 1925 2395 355
1/1-29/2/2020 1940 2410 365

20192020   

+ EXTENSÃO ILHA DA PÁSCOA

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM074

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 2850 3363 535
1-30/4 + 1/10-30/11 2860 3373 535
1-14/5 + 16-30/9 + 1-31/12 2835 3348 520
15/5-15/9 2750 3263 565

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 3015 3528 595
1-14/5 + 16-30/9 + 1-31/12 2985 3498 575
15/5-15/9 2900 3413 620

das estátuas existentes. Admire os diferentes processos de 
construção com destaque para uma estátua com 21 metros, 
o equivalente a um edifício de 7 andares. Pausa para al-
moço em bolsa de piquenique na base do vulcão. De tarde, 
visita ao Ahu Tongariki, onde 15 colossais estátuas foram 
restauradas recentemente para poderem ser observadas 
em todo o seu mítico esplendor. Depois de visitar a parte 
sul, continuação para a costa norte da ilha para visitar o 
Ahu Te Pito Kura, onde se encontra o maior moai alguma 
vez construído e a misteriosa pedra redonda. O tour segue 
para oeste até à famosa praia de Anakena, com as suas 
palmeiras e areais brancos, a partir da qual visitará a plata-
forma do Ahu Nau Nau. Se o clima permitir, aproveite para 
relaxar na praia, desfrutando das águas límpidas. Regresso 
à povoação de Hanga Roa, atravessando a parte central da 
ilha. Alojamento.

9º DIA:  ILHA DA PÁSCOA (ORONGO E AHU AKIVI)   APA
Pequeno-almoço. Às 9h30, início de mais uma visita em 
serviço regular (3 horas de duração). Primeira paragem em 
Ana Kai Tangata. Continuação até ao vulcão Rano Kau, uma 
enorme cratera vulcânica cuja erupção, há 500 mil anos, 
deu origem à Ilha da Páscoa. Depois de contemplar este es-
petacular anfiteatro natural, descubra a cidade cerimonial 
de Orongo, conhecida pela sua concentração de petrógli-
fos, e Vinapu, onde poderá ver dois “Ahu” (templos) em 
ruínas. Por volta das 15h, saída para novo tour, em serviço 
regular, para desvendar Ahu Akivi (3 horas de duração). De 
seguida, tempo de explorar Ahu Huri a Urenga, uma antiga 
zona agrícola onde se pode observar um moai com dois 
pares de mãos, e Pun-a-Pau, uma pequena cratera de um 
vulcão já extinto. Regresso ao hotel. Alojamento.  

10º DIA:  ILHA DA PÁSCOA  - SANTIAGO DO CHILE   APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e partida em voo com destino a Santiago do Chile. 
Chegada e transfer ao hotel para alojamento. 

11º DIA:  SANTIAGO DO CHILE (VOO DEVE PARTIR APÓS AS 
16H) - ...  PA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h/9h30, saída para visita 
panorâmica da cidade (3h30 aproximadamente), em ser-
viço regular, com destaque para o Palácio Presidencial da 
Moeda; a Praça de Armas (ponto central da cidade), onde 
poderá admirar a imponente Catedral Metropolitana; e para 
os bairros antigos da alta sociedade. Por último, admire a 
vista deslumbrante a partir de uma das colinas da cidade. 
No final da visita, transfer ao hotel e resto de dia livre. Em 
hora a informar, transfer ao aeroporto para embarque em 
voo de regresso à sua cidade de origem, via cidades de 
conexão. Noite e refeições a bordo. 

12º DIA:  ... - LISBOA   
Chegada. Fim dos nossos serviços.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

 ITINERÁRIO: AM075

VOOS

TURÍSTICA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 2810 3293 540
1-30/4 + 1/10-30/11 2820 3303 540
1/5-30/9 + 1-31/12 2800 3283 520

PRIMEIRA

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-18/4 + 1/10-30/11 3240 3723 835
1/5-30/9 3010 3493 680

Puerto Natales

Ilha da Páscoa
3

3

2 1+

user
Retângulo




