PASSEIOS

SANTIAGO E ARREDORES
VERSÃO EM PORTUGUÊS
1° SÉRIE 2020

Parque Safari, Rancagua

La Dulcería, Valparaíso

Templo Bahá'í de Sudamerica

FAÇA O DOWNLOAD
DO SEU portfólio
AQUI!

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo
RESERVAS

reservas@lucerotravelchile.cl
www.lucerotravelchile.cl

VISITE NOSSAS REDES SOCIAIS

+56 9 6446 1423
+56 2 2880 2574

Encontre-nos na rua Merced 563 - escritório C, Santiago Centro

PORQUE AMAMOS
VALPARAÍSO!
Rua Aldunate

CRIAMOS
"VALPARAÍSO
PATRIMONIAL"
UM PASSEIO EXCLUSIVO
PARA RECORRER A CIDADE
DE VALPÁRAÍSO E VIVER
A # EXPERIENCIALUCERO
ENCONTRE ESSE PASSEIO NA PÁGINA 7 !

Avenida Brasil

Funicular "Reina Victoria"

Caminho ao Paseo Atkinson

Rua Beethoven

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl

+56 9 6446 1423
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bem-vindos
ao chile

Bem-vindos a #ExperienciaLucero, a única que levará a sua
viagem ao seguinte nível!
Neste catálogo de viagens, você encontrará passeios exclusivos,
inesquecíveis, personalizados e de qualidade, onde você poderá
ter as melhores experiências, vivencias e lembranças de nosso
país.
Junto à Lucero Travel Chile, você desfrutará de todo nosso
carinho e amor por nossas tradições, já que estamos focados em
brindar-lhe uma experiência única, que vamos transmitir desde o
começo de cada um de nossos passeios.
Contamos com a mais moderna frota de veículos, os que são
muito confortáveis e estão 100% equipados com Wi-Fi e Ar
Condicionado.
Além disso, toda nossa equipe está conformada por
profissionais capacitados para entregar um serviço de excelente
qualidade.
¡Venha e viva grandes momentos com a gente e outros viajantes
do mundo!

CIDADE

CONTEÚDO

5

6
Valparaíso + Viña del Mar
7
Valparaíso Patrimonial Passeio a pé
8
Valparaíso + Viña del Mar com almoço
9
City Tour Santiago Tradicional
10
City Tour Santiago Moderno + Templo Bahá'í
Isla Negra Bohemio Pablo Neruda e Vinho Chileno 11
Jantar Show
12

13

VINÍCOLAS
Casas del Bosque Bike (Vinícola)
Vinícola Concha y Toro - Tour Tradicional
Vinícola Concha y Toro - Tour Marqués
Vinícola Santa Rita - Tour Clássico
Vinícola Undurraga - Tour Tradicional

14
15
16
17
18

MONTANHA E AVENTURA

19

Aventura no Parque Safari
Banhos Termais + Cajón del Maipo
Hiking Aguas de Ramón
Cavalgando na Cordilheira dos Andes
Laguna del Inca Panorâmica + Portillo | JUN-OUT
Aventura na Montanha + Andes Panorâmico
Andes Panorâmico: Valle Nevado + Farellones
Parque Farellones
Esquí El Colorado com Aulas
Esquí Farellones com Aulas

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SERVIÇO LUCERO TRAVEL CHILE
Fazemos tudo o possível por fazer que a sua experiência seja única!

2 2880 2574 | lucerotravelchile.com
Merced #563 - Escritório C, Santiago Centro

- Te buscamos e deixamos no local de hospedagem.
- Contamos com guias de turismo profissionais.
- Veículos com seguro de assento, condicionados da melhor forma para o
seu conforto.
- Temos facilidades de pagamento, aceitamos:
R$ Reais Brasileiros, U$ Dólar Americanos,
CLP$ Pesos Chilenos,
Cartão de Crédito/Débito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl

+56 9 6446 1423
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LUCERO TRAVEL
TE LEVA
¡VENHA CURTIR COM
A GENTE,DIFERENTES
PASSEIOS CRIADOS
POR VOCÊ MESMO!

Com a Lucero travel chile
você terá a oportunidade
de conhecer tudo o que
você quiser no momento
que você deseja!
FAÇA O SEU ORÇAMENTO PARA CONHECER:
| VALLE DE COLCHAGUA | VALLE DE CASABLANCA |
| VINÍCOLAS FORA DE SANTIAGO |
| BIRDWATCHING TOUR | REGIÕES DO CHILE |

RESERVE CONOSCO
ESTAMOS TE ESPERANDO!

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.reservas@lucerotravelchile.cl

+56 9 6446 1423
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CIDADE
PATRIMÔNIO & CULTURA

Mural ícone "We are not Hippies, We are Happies" - Rua Templeman, Valparaíso
Templo Bahá'í de Sudamerica

Relógio de Flores

Plaza de Armas de Santiago

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.

reservas@lucerotravelchile.cl
+56 9 6446 1423
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tod

Preço

CLP

$33.000

Mín
2
pessoas

oo

Por pessoa

Valparaíso +

an

o!

Dia
Completo

Viña del Mar

Valle de Casablanca

Hotel - Valle de Casablanca - Rio Tinto - Valparaíso - La Sebastiana - Cerro Alegre - Cerro Bellavista - Porto Viña del Mar - Relógio de Flores - Praia - Museu Fonck (Moai) - Parque Quinta Vergara - Hotel.

Venha conhecer a maravilhosa Região de
Valparaíso. Passaremos pelo Valle de
Casablanca e visitaremos uma loja de vinhos
onde você poderá degustar deliciosos produtos
locais.
Você poderá desfrutar de um passeio onde se
combina a cultura com a arte. Caminharemos
por algumas das ruas de Valparaíso, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, seus
lindos cerros artísticos, suas coloridas casas,
murais, grafites e arquitetura.

Mural Ícone na Rua Templeman

Vamos conhecer Viña del Mar, a “Cidade
Jardim”, sua arquitetura, Relógio de Flores, Orla
Costeira e um Moai da Ilha de Pascoa.
A parada para o almoço será num dos melhores
restaurantes de Viña del Mar, um antigo castelo
com uma maravilhosa vista para o mar.
O almoço não está incluído no valor do passeio.

Funicular "El Peral"

Não esqueça da sua câmera fotográfica
e sapatos confortáveis!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue |
Degustação de vinhos.
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 07h00 |
Retorno ao hotel entre 18h00 - 19h30.

Moai en Museu Fonck

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $17.000.
- Crianças de 0 a 2 anos não pagam.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 6

+56 9 6446 1423

ex

Por pessoa

tod clu
o o siv
ano o!

Valparaíso

Dia
Completo

Preço

CLP

$35.000

Mín
Mín
2
2
pax
pessoas

Patrimonial
Passeio a Pé

Mirante na Rua Aldunate

Hotel - Rio Tinto - Valparaíso - Casa Museu de Pablo Neruda - Museu a Céu Aberto - Plaza de la Victoria - Plaza
Anibal Pinto - Cervejaria Altamira (Restaurante) - Funicular Reina Victoria - Passeio Dimalow - Mirante Atkinson Mirante Gervasoni - Passeio Gálvez - Passeio Yugoslavo - Funicular El Peral - Plaza Sotomayor - Trolebús - Hotel.
Você ama a Arte, a História e o Patrimônio?
Temos
esse
novo
passeio
preparado
especialmente para você, onde você será
Portenho por um dia! Na primeira parada você
degustará vinhos em Río Tinto, uma adega de
vinhos reconhecida no setor. Logo tomaremos
rumo a Valparaíso para recorrer a cidade
completamente a pé.
Desfrutaremos de uma mistura que combina a
cultura, a história e a arte na cidade de Valparaíso.
Esse é um passeio para ver as loucuras e o
pitoresco desta linda cidade. Caminharemos por
alguns dos setores declarados Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, como o funicular
“Reina Victoria”, para logo na tarde degustar
cervejas numa das cervejarias mais antigas da
zona. Aquí te recomendamos provar o prato típico
de Valparaíso, a "Chorrillana".
Ao finalizar o recorrido a pé, viajaremos
num Trólebus. A rede de trolebuses de Valparaíso
opera desde 1952, sendo atualmente a única rede
de trólebus do Chile e a segunda mais antiga da
América do Sul.

Cervejaria Altamira

Funicular "Reina Victoria"

Não esqueça de levar sua câmera,
roupa confortável, sapatos confortáveis
e muita vontade de caminhar!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue |
Recorrido a Pé | Degustação de Vinhos |
Degustação de Cervejas.
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais) | Ticket
Funicular ($200 CLP) | Ticket Trólebus ($300 CLP).

Casa Museu La Sebastiana

HORÁRIO

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $20.000.Saídas: Segunda– Quarta - Sábado desde às 07h00.
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Retorno ao hotel entre 18h00 - 19h30.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 7

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$42.000

ex

tod clu
o O siv
ANO O!

Mín
Mín
2
2
pax
pessoas

Por pessoa

Valparaíso +

Dia
Completo

Viña del Mar
Almoço Incluído

Restaurante "Castillo de Mar"

Hotel - Valle de Casablanca - Río Tinto - Valparaíso - Casa Museo La Sebastiana - Cerro Alegre - Cerro
Bellavista - Porto - Viña del Mar - Relógio de Flores - Praia - Museu Fonck (Moai) - Parque Quinta Vergara - Hotel

Venha conhecer a maravilhosa Região de
Valparaíso. Passaremos pelo Valle de Casablanca e
visitaremos uma loja de vinhos onde você poderá
degustar deliciosos produtos locais.
Você poderá desfrutar de um passeio onde se
combina a cultura com a arte. Caminharemos por
algumas das ruas de Valparaíso, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, seus
lindos cerros artísticos, suas coloridas casas,
murais, grafites e arquitetura.

Mural ícone na Rua Montealegre

Vamos conhecer Viña del Mar, a “Cidade Jardim”,
sua arquitetura, Relógio de Flores, Orla Costeira e
um Moai originario da Ilha de Páscoa.
Esse passeio inclui o almoço (tipo menu),
num dos melhores restaurantes de Viña del Mar,
um antigo castelo com uma maravilhosa vista para
o mar.

Relógio de Flores

Não esqueça da sua câmera fotográfica
e sapatos confortáveis!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngüe |
Almoço no restaurante Castillo del Mar |
Degustação de vinhos.
Não Inclui: Gorjetas (opcionais).
Moai da Ilha de Páscoa, Museu Fonck

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 07h00 |
Retorno ao hotel entre 18h00 - 19h30.

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $26.000 (Menu incluído)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito (Não inclui menu)

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 8

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$20.000
Por pessoa

tod

Mín
2
pessoas

City Tour
Santiago
Tradicional

oo

an

o!

Meio
Dia

Plaza de Armas de Santiago

Hotel - Cerro Santa Lucía - Palácio de La Moneda - Passeio Bandera - Ex Congreso Nacional - Plaza de Armas - Mercado
Central - Bairro Bellavista - Parque Bicentenário - Bairro Sanhattan (Las Condes) - Loja de Lapislázuli - Hotel

Venha conosco a caminhar e descobrir os
contrastes da cidade de Santiago. No centro
histórico que data do ano 1541, você conhecerá
edifícios históricos, como o Palácio de Governo
“La Moneda”, a Catedral de Santiago (localizada
na histórica Plaza de Armas). Além disso, vamos
conhecer o lindo Passeio Bandera e o Cerro
Santa Lucía.

Palácio do Governo "La Moneda"

Logo de finalizar o recorrido pelo Centro
Histórico da cidade, iremos ao setor mais
moderno da capital, mais conhecido como
“Sanhattan”, o qual destaca pelos seus modernos
edifícios.
Se você tem interesse em saber mais sobre a
nossa cultura, no meio deste passeio visitaremos
uma loja de Lapislázuli, onde a história se fusiona
com a arte.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

Centro Financeiro de Santiago, Costanera Center

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilingüe
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
TOUR AM:
Segunda até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Segunda até Domingo desde as 14h00 - 18h00

Parque Bicentenario de Vitacura

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $10.000
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito .

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl

+56 9 6446 1423
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Preço

CLP

$23.000

ex

tod clu
o o siv
ano o!

Mín
2
pessoas

Por pessoa

City Tour
Santiago

Moderno + Templo Bahá'í

Meio
Dia

Parque Bicentenario de Vitacura

Hotel - Centro Financeiro de Santiago (Las Condes) - Parque Bicentenário - Templo Bahá'í - Hotel.

Você gostaria de conhecer Santiago de uma
forma distinta?
Neste passeio visitaremos o maior Centro
Financeiro da capital chilena, também conhecido
como Sanhattan, onde destacam os modernos
edifícios.
Logo, vamos recorrer o Parque Bicentenário de
Vitacura, uma das principais áreas verdes de
Santiago, que foi desenhada como uma referência
aos 200 anos da Independência Chilena, onde
poderemos encontrar fauna nativa como
Flamingos e Cisnes de Pescoço Preto.
Finalmente vem a melhor parte do passeio!
Visitaremos o maravilhoso Templo Bahá’i da
América do Sul – Casa de Oração e também ícone
da arquitetura, que ganhou diversos prêmios pela
sua inovação e pela sua beleza.
Aproveite a possibilidade de fazer um passeio
muito bonito, moderno e diferente!

Parque Bicentenario de Vitacura

Famigos Chilenos, Vitacura

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
TOUR AM:
Terça até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Terça até Domingo desde as 14h00 - 18h00

Templo Bahá'í de Sudamerica

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $12.000
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 10

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$62.000
Por pessoa

ex

tod clu
o o siv
ano o!

Mín
Mín
2
2
pax
pessoas

Isla Negra
Bohemio

Dia
Completo

Pablo Neruda +

Casa Museu Isla Negra

Vinho Chileno

Hotel - Casa Museu do Pablo Neruda, Isla Negra - Tour Vinícola Casas del Bosque - Hotel
Você já ouviu falar do poeta Pablo Neruda?
Ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.
Neste passeio você poderá conhecer a rota dos
poetas em Isla Negra. Aqui encontraremos a Casa
Museu do Pablo Neruda, uma das mais
importantes e belas casas do poeta chileno, onde
veremos as diferentes coleções de objetos
relacionados ao mar e conheceremos mais sobre
a encantadora vida de Neruda, que cativa a todos
os visitantes da Zona.
Você poderá desfrutar de uma mistura única de
nossa cultura, onde nos encantaremos com os
melhores vinhos do Vale de Casablanca numa
vinícola
boutique
que
é
reconhecida
mundialmente pela sustentabilidade da sua
produção.
Na Casas del Bosque, encontraremos produções
de vinhos tradicionais além dos biodinâmicos, e
desfrutaremos de 4 degustações das diferentes
variedades de vinho realizando o Tour Aromas.

Casa Museu Isla Negra

Vinicola Casas del Bosque

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guía Bilíngue | Ticket Vinícola
Casas del Bosque | 4 degustações de Vinho.
Não Inclui: Degustação para menores de 18 anos |
Ticket Casa Museu do Pablo Neruda | Almoço |
Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Terça - Quinta - Domingo 08h00
Retorno ao Hotel: Entre 18h00 - 18h30

Tour aromas Casas del Bosque

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas maiores de 18 anos.
- Crianças de 3 a 17 anos pagam $31.000.
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 11

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$58.000

Mín
2
pessoas

tod

Por pessoa

oo

an

o!

Jantar Show
Tradições e
Sabores Chilenos
Hotel- Restaurant - Hotel.

Viva uma noite de magia com o melhor da
gastronomia chilena e internacional!
Aprecie a cultura do Chile a través de um show
ao vivo ao começar a noite, que mostra as
danças típicas de nosso país, do norte ao sul e
seus deliciosos pratos num menu internacional,
num dos restaurantes mais tradicionais de
Santiago, sem dúvida um dos pontos turísticos
imperdíveis da cidade.
Aproveite as possibilidades de conhecer as
tradições do Chile.
Vem e desfruta desse jantar show num dos
restaurantes que oferecemos como por
exemplo: "Los Bueno Muchachos", "Bali Hai" ou
"Los Adobes de Argomedo". Pergunte a
disponibilidade

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Aperitivo | Entrada |
Prato Principal | Sobremesa | Vinho, cerveja ou
refrigerante | Água.
Não Inclui: Gorjetas (opcionais)

HORÁRIO
Saídas: Terça até Sábado desde às 20h00
Retorno ao hotel entre às 23h30 - 00h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 10 anos.
- Crianças de 3 a 9 anos pagam $35.000 (menu especial crianças)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito (não inclui menu).

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 12

+56 9 6446 1423

VINÍCOLAS
Aromas & Sabores

Adegas de vinho
Vinho Concha y Toro

Vinícola Santa Rita

Vinícola Concha y Toro
reservas@lucerotravelchile.cl
Pág | 13
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$59.000

ex

tod clu
o O siv
ANO O!

Mín
2
pessoas

Por pessoa

Casas del
Bosque Bike

Meio
Día

Passeio de Bicicleta +
Vinícola

Vinícola Casas del Bosque

Hotel - Valle de Casablanca - Tour Vinícola Casas del Bosque - Hotel
Já imaginou recorrer uma vinícola num passeio de
Bicicleta?
Venha a desfrutar conosco esse divertido passeio
na vinícola Casas del Bosque, reconhecido pelos
vinhos de clima frio.
Faremos um recorrido de bicicleta por
aproximadamente 60 minutos nesta grande
vinícola do Valle de Casablanca, onde poderemos
andar desde a adega de vinhos até a Laguna
artificial Los Olivos, rodeada pela variedade Pinot
Noir, onde também poderemos ver gansos e patos.

Laguna Los Olivos

Para finalizar nosso passeio, degustaremos uma
deliciosa taça de vinho Sauvignon Blanc.
Vocês vão amar essa experiência!

Não esqueça da sua câmera fotográfica e
calçados confortáveis !

Laguna Los Olivos

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guia Bilíngue
Vinícola Casas del Bosque | Capacete | Água |
Degustação de Sauvignon Blanc.
Não Inclui: Degustação para menores de 18
anos | Almoço | Gorjetas (opcionais).
Vale Vinicola Casas del Bosque

HORÁRIO
Saídas: Terça e Quinta desde às 08h00
Retorno ao Hotel: Entre às 14h00 - 14h30

*IMPORTANTE:
-Tour válido para pessoas com altura mínima sobre 1,45mts.
-Rota de 4.8 km, esse esporte requer um bom estado fisico,
além de ir muito hidratado.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 14

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$30.000

tod

Mín
2
pessoas

Por pessoa

Vinícola
Concha y Toro

oo

an

o!

Meio
Día

Tour Tradicional

Parreiras Concha y Toro

Hotel - Valle del Maipo - Visita Vinícola Concha y Toro - Hotel

Venha e desfrute conosco o Centro Turístico do
Vinho da Concha y Toro, a principal atração
enológica de Santiago. Essa vinícola localizada
em Pirque, Valle del Maipo, está numa zona
privilegiada para a produção de vinhos de
qualidade mundial.
Conheça suas adegas e plantações, além de
descobrir os segredos que a vinícola Concha y
Toro nos oferece. Realizaremos uma visita
guiada na residência de verão da família Concha
y Toro e desfrutaremos de uma degustação de
3 variedades dos melhores vinhos desta
vinícola.

Adegas em Concha y Toro

Neste passeio você ganhará uma taça de vinho
da Concha y Toro de lembrança!

Não esqueça da sua câmera fotográfica!
Vinho Concha y Toro

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guia Bilingue | Ticket Tour
Tradicional | 3 degustações de Vinho.
Não Inclui: Degustação para menores de 18 anos
Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
TOUR AM:
Segunda até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Segunda até Domingo desde as 14h00 - 19h00

Casillero del Diablo, Concha y Toro

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas maiores de 18 anos.
- Crianças de 3 a 17 anos pagam $15.000 (sem degustação)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 15

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$42.000
Por pessoa

Mín
2
pessoas

Vinícola
Concha y Toro

tod

oO

AN

O!

Meio
Día

Tour Marqués

Adegas em Concha y Toro

Hotel - Valle del Maipo - Tour Vinícola Concha y Toro - Hotel.
Venha desfrutar de um tour exclusivo na vinícola
Concha y Toro, no qual você apreendera tudo sobre
a origem do vinho e suas produções! Também
visitaremos suas grandes adegas de vinhos e o
aprenderemos sobre centenário Casillero del
Diablo. Além disso, vamos recorrer os enormes
jardins da vinícola, onde desfrutaremos uma vista
panorâmica do Valle del Maipo.
Degustação de vinhos em Concha y toro

O recorrido pela vinícola tem uma duração de 1 hora
e 45 minutos. É o melhor passeio da Concha y Toro!
No tour está incluída uma degustação de 3 vinhos
tradicionais e uma degustação de 4 variedades da
línea Premium Marqués de Casa Concha com um
Sommelier, acompanhada por uma tábua de finos
queijos e você poderá levar a sua taça de vinho
Concha y Toro de lembrança.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!
Degustação de vinhos brancos Marqués

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guia Bilingue | Ticket Tour
Marqués | 7 degustações de Vinho | Tábua de Queijos.
Não Inclui: Degustação para menores de 18 anos
Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
TOUR AM:
Segunda até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Segunda até Domingo desde as 14h00 - 19h00

Degustação Marqués

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas maiores de 18 anos.
- Crianças de 3 a 17 anos pagam $20.000 (sem degustação)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 16

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$35.000

Mín
2
pessoas

tod

Por pessoa

Vinícola
Santa Rita

oO

AN

O!

Meio
Dia

Tour Clássico

Degustação vinho tinto, Santa Rita

Hotel - Valle del Maipo - Tour Vinícola Santa Rita - Hotel.

Te invitamos a visitar o Valle del Maipo.
Na Região Metropolitana se localiza uma das
zonas com mais tradição vitivinícola do país, ao
lado do Rio Maipo.
Rodeado por um ambiente único onde
coexistem essa tradição da história, cultura e
gastronomia chilena.

Vinícola Santa Rita, Restaurante Doña Javiera Carrera

Você desfrutara de uma visita guiada ao jardim
de Santa Rita, onde poderás visitar a adega dos
120 patriotas de Santa Rita. O passeio finaliza
com 3 degustações de vinho.
Você poderá levar uma taça de vinho de
lembrança.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!
Degustação vinho tinto, Santa Rita

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guia Bilíngue | Ticket Tour
Clásico | 3 degustações de vinho.
Não inclui: Degustação para menores de 18 anos
Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Jardins da vinícola Santa Rita

TOUR AM:
Terça até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Terça até Domingo desde as 13h30 - 19h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas maiores de 18 anos.
- Crianças de 3 a 17 anos pagam $18.000 (sem degustação)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 17

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$30.000
Por pessoa

Mín
2
pessoas

Vinícola
Undurraga

tod

oO

AN

O!

Meio
DIa

Frontis Vinícola Undurraga

Tour Tradicional

Hotel - Valle del Maipo - Tour Vinícola Undurraga - Hotel.

Você conhecerá uma das vinícolas mais antigas
do Chile no Valle del Maipo, uma oportunidade
única para conhecer e visitar uma das vinícolas
pioneiras da viticultura chilena.
Desfrutaremos de um tour que começa no
“Rincón Aliwen” onde conheceremos a visão do
mundo Mapuche e as suas adegas centenárias.

Frontis Vinícola Undurraga

O tour guiado dentro da vinícola tem uma duração
de 1 hora e 15 minutos onde você desfrutará de
uma deliciosa degustação de 4 vinhos e você
ganhará uma taça de vinho de lembrança.
Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Degustação vinho tinto, Vinícola Undurraga

Traslado Ida e volta | Guia Bilíngue | Ticket Vinícola
Undurraga | 4 degustações de Vinho.
Não Inclui: Degustação para menores de 18 anos
Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Parreiras Vinícola Undurraga

TOUR AM:
Segunda até Domingo desde as 08h00 - 13h00
TOUR PM:
Segunda até Domingo desde as 14h00 - 19h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas maiores de 18 anos.
- Crianças de 3 a 17 anos pagam $15.000 (sem degustação)
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 18

+56 9 6446 1423

MONTANHA
Aventura & Relaxamento

Cajón del Maipo, Cordillera de Los Andes

Zorro Culpeo, Cordilheira de Los Andes

Valle Nevado, Cordilheira dos Andes

Parque Safari, Rancagua
reservas@lucerotravelchile.cl
Pág | 19
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$61.000

tod

Mín
2
pessoas

Por pessoa

Aventura no
Parque Safari
Zoológico e Safari

oo

an

o!

Meio
Dia

Parque Safari, Rancagua

Consulte Disponibilidade

Hotel - Parque Safari - Hotel
Você está na procura de uma aventura extrema?
Nós te levamos para conhecer uma diversidade
de animais, estando em contato direto com
Tigres Brancos, Leões Africanos e muito mais!
Primeiro visitaremos o zoológico deste parque,
onde você poderá conhecer a importância do
cuidado da fauna no mundo e logo poderemos
ingressar num veículo totalmente condicionado
para aventurarmos a conhecer de perto a esses
incríveis animais.
Além disso, você terá a oportunidade de
conhecer a todos os herbívoros do parque e você
poderá alimentar a girafas, zebras, avestruzes,
veados e mais espécies que esperam por você
neste selvagem lugar.
Venha conosco e desfrute ainda mais
apreendendo junto a um guia especializado deste
passeio.

Tour Felinos, Parque Safari, Rancagua

Tour Herbívoros, Parque Safari, Rancagua

Não esqueça de levar sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guía Bilíngue | Ticket Geral
|Ticket Grandes Felinos | Ticket Herbívoros
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais) |
Outras atividades
Parque Safari, Rancagua

HORÁRIO
Saídas: Quarta e Sábado desde às 08h30
Retorno ao Hotel: Entre às 14h00 - 15h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $56.000.- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 20

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$65.000
Por pessoa

outverã
- ab o
r

Mín
Mín
2
2
pax
pessoas

Banhos
Termais

Dia
Completo

Cajón del Maipo

Paróquia San José de Maipo

Hotel – Cajón del Maipo – Praça San José de Maipo – Termas – Casa de Chocolate – Hotel

Viva a experiência de se conectar com a
natureza do Cajón del Maipo e desfrute de uns
Banhos Termais aos pés do Vulcão San José.
Vamos recorrer e nos relaxar juntos na
imensidade da natureza.
Você vai conhecer a cultura local, visitando o
povoado histórico de San José de Maipo.

Termas Valle de Colina, Cajón del Maipo

Logo desfrutaremos de uns Banhos Termais,
piscinas naturais com águas minerais e barros
curativos com temperaturas que chegam até
os 55°C.
Ao finalizar, visitaremos a Casa de Chocolate,
onde nos deleitaremos com seus variados
produtos e construção única na zona.
Não esqueça de levar sua câmera
fotográfica, traje de banho e toalha!

Termas Valle de Colina, Cajón del Maipo

INCLUI

Traslado Ida e volta | Guia Bilíngue | Ticket
Termas Valle de Colina
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais) |
Produtos da Casa de Chocolate.
Casa Chocolate, Cajón del Maipo

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre 17h30 - 18h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 4 a 11 anos pagam $60.000.- Crianças de 0 a 3 anos tour gratuito.
- Perguntar a disponibilidade nos outros meses do ano

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 21

+56 9 6446 1423

Preço

CLP

$70.000

exc
tod lu
o o siv
an o!

Mín
3
pessoas

o

Por pessoa

Hiking Aguas
de Ramón
Saltos de Apoquindo

Dia
Completo

Trilha no Parque Natural Aguas de Ramón

Hotel - Parque Natural Aguas de Ramón - Hotel.

Vamos curtir o Parque Natural Águas de Ramón?
Os caminhos do parque são reconhecidos pelos
bosques, oferecendo vistas privilegiadas, saltos
de água e lugares que permitem a interação com
a natureza.
Nesta experiência você poderá desfrutar de um
circuito de 8 horas. O recorrido começa com
4 horas para chegar aos Saltos de Apoquindo,
onde você desfrutará de aproximadamente 40
minutos envolta dos saltos de água, flora e fauna
endêmica da zona central do Chile para logo
retornar ao início do circuito.
Para realizar essa atividade, você deverá:
Ter um bom condicionamento físico, utilizar
roupas e sapatos apropriados, levar óculos de
sol, protetor solar e um chapéu.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

Los Peumos, Parque Natural Aguas de Ramón

Cacto Quisco, Parque Natural Aguas de Ramón

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue |
Lanchinho | Água | Ticket ao Parque Natural
Águas de Ramón
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais)

HORÁRIO
Saídas: Domingos desde às 08h00
Retorno ao hotel entre 16h00 - 16h30

Mirante, Parque Natural Aguas de Ramón

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir dos 11 anos.
- Tour não disponível para menores de 11 anos.

reservas@lucerotravelchile.cl
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
Pág | 22
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Preço

CLP

$67.000
Por pessoa

ex

tod clu
o o siv
ano o!

Mín
4
pessoas

Cavalgando na
Cordilheira dos
Andes
Cajón del Maipo

Dia
Completo

Cavalgata Cordilheira dos Andes

Consulte Disponibilidade

Hotel - "El Melocotón" Cavalgata – Rio Maipo (Degustação) – Casa Chocolate - Plaza
"San José de Maipo" – Huevos de Oro (Restaurante) - Hotel.
Se você é um amante da natureza combinada com a
aventura, esse passeio é para você! Criamos esse
passeio para que você possa ver o tão conhecido
“Cajón del Maipo” com outros olhos, cavalgando no
meio da Cordilheira dos Andes.
Começaremos este passeio pela manhã desde o seu
local de hospedagem e tomaremos rumo a parte sul da
Região Metropolitana para chegar ao “El Melocotón”,
setor onde vamos nos equipar para nosso divertido
recorrido no meio da lindíssima flora e fauna que
oferece a Pre Cordilheira dos Andes. Logo disso,
teremos uma deliciosa degustação de vinhos e
deliciosas frutas da zona, aproveitando tudo
isso num cantinho do Rio Maipo, rio que abastece de
água nossa Região. Continuando com nosso passeio,
visitaremos a “Casa de Chocolate” e a tão renomeada
Plaza de “San José de Maipo”, lugar de muita história.

Rio Maipo, San José de Maipo, Cordilheira dos Andes
Casa Chocolate, San José de Maipo

Você gostaria de saber mais ainda? Não perca esse
incrível passeio que com certeza te deixará querendo
conhecer mais deste lugar!

Não esqueça de levar roupa e sapatos
confortáveis, protetor solar, além de ir bem
hidratado. Lembre de levar sua câmera!

INCLUI

Rafting Rio Maipo, San José de Maipo

Você não
gosta da
cavalgata?
Escolha o Rafting
por CLP $62.000.-

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue |
Tour em cavalgata | Equipo para a atividade |
Degustação de vinhos| Água.
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Segunda, Terça e Domingo desde às 06:30 hrs.|
Retorno ao hotel entre às 17:30 - 18:00 hrs.

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- O tour não será realizado no caso de existir condições climáticas extremas.
- No caso de você querer trocar a cavalgata pelo rafting (outubro-março),
você deverá avisar com 24 horas de antecedência. Sujeito a disponibilidade.

reservas@lucerotravelchile.cl
Pág | 23
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
+56 9 6446 1423

Precio

CLP

$45.000
Por persona

in

jun ver
- ou no
t

Mín
2
pessoas

Laguna del Inca
Panorâmica
+ Portillo

Día
Completo

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo

Consulte Disponibilidade
Hotel - Aluguel - Monumento de Chacabuco - Centro de Esquí Portillo - Laguna del Inca - Aluguel - Hotel

Você quer conhecer paisagens de sonho e tirar as
melhores fotografías? Então, esse passeio é para
você. Em nossa rota em direção a Região de
Valparaíso faremos uma parada e se o clima o
permite, poderemos ver o “Aconcagua”, o ponto
mais alto das Américas, de todo o Hemisfério Sul,
com 6.962 msnm.
Logo iremos até Portillo, o centro de esqui mais
antigo da América do Sul e até hoje é o único da
região que foi sede de um mundial de esqui. Aqui
poderemos encontrar o lugar que segundo conta a
lenda, representou as penas de amor do Inca no
período do “Incanato”, atualmente é conhecida
como a “Laguna del Inca” na Cordilheira dos Andes.
Vocês poderão desfrutar do almoço num dos
restaurantes de Portillo. O valor do almoço não
esta incluído no preço.
O aluguel de roupa é opcional, porem devido ao
clima com temperaturas entre os -13° C e 5° C no
inverno, é muito importante estar bem
agasalhado.

Laguna del Inca, Centro de Esqui Portillo

Centro de Esqui Portillo

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue.
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Segunda à Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre às 16h00 - 17h00

Caminho ao centro de ski Portillo, Cordilheira dos Andes

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas com idade a partir de 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $23.000
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

reservas@lucerotravelchile.cl
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
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Preço

CLP

$35.000
Por pessoa

outverã
- ab o
r

Mín
2
pessoas

Aventura na
Montanha +
Andes Panorâmico

Dia
Completo

Cordilheira dos Andes, Chile

Consulte Disponibilidade

Hotel - Valle Nevado - Parque de Farellones - Hotel.

Divirta-se realizando atividades de aventura no
Parque de Farellones, vivendo um dia de
adrenalina na Cordilheira dos Andes!
Desfrute de atividades como:
Tubing Splash
Tirolesa de 180 mts. e de 540 mts.
Telesilla
Fat Bike
Mountain Cart
Essa excursão começa em Santiago, em
direção ao Valle Nevado, um dos centros de
esqui mais importantes da região, localizado à
3.000 msnm.
Você contemplará a imponente Cordilheira dos
Andes no verão, com as vistas panorâmicas
cheias de fauna cordilheira-na, para logo
descender ao Parque de Farellones.

Mirante, Parque de Farellones, Cordilheira dos Andes

Fatbike, Parque de Farellones, Cordilheira dos Andes

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue | Ticket
Parque Farellones
Não Inclui: Aulas | Almoço | Gorjetas (opcionais)
Tirolesa, Parque de Farellones, Cordilheira dos Andes

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 07h30
Retorno ao hotel entre 16h30 - 17h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir dos 5 anos.
- Crianças de 3 a 4 anos pagam $17.000.
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

reservas@lucerotravelchile.cl
Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.
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Preço

CLP

$28.000
Por pessoa

Andes
Panorâmico

Valle Nevado + Farellones
Consulte Disponibilidade

Mín
2
pessoas

in

ma ver
i- s no
eT

DIa
Completo

Camino a Farellones, Cordilheira dos Andes
Zorro Culpeo, Cordilheira dos Andes

Hotel - KM4 Aluguel - Mirante - Valle Nevado Curva 16 - Farellones - KM4 Aluguel - Hotel.
Nesta experiência você estará em contato direto com
a natureza e contemplará de perto a imensidade da
Cordilheira dos Andes. Você poderá apreciar
panoramicamente as paisagens que oferece nossa
montanha no inverno.
Nossa primeira parada será numa loja onde você
poderá alugar roupas apropriadas para a neve.
Você visitará o Valle Nevado, um dos mais
reconhecidos centros de esqui da Região Povoado de Farellones, Cordilheira dos Andes
Metropolitana, localizado a 3.000 msnm. Aqui você
poderá desfrutar um pouco mais de uma hora e tirar
fotos da paisagem.
Logo, aproximadamente ao meio dia, descenderemos
a montanha para conhecer o povoado de Farellones,
mais conhecido como “Povo de Montanha”, para
almoçar num dos restaurantes típicos deste lugar.
Entre as 14:30 – 15:00 hrs. começaremos o retorno à
Santiago.
O aluguel de roupa é opcional e não está incluído no
valor do passeio, porem devido ao clima com
temperaturas entre os -13° C e 5° C no inverno, é muito Mirante, Valle Nevado, Cordilheira dos Andes
importante estar bem agasalhado.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue
Não Inclui: Tickets | Roupa de Neve | Atividades
na neve | Snowboard | Esqui | Almoço | Gorjetas
(opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre 17h30 - 18h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir de 12 anos;
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $14.000;
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl
+56 9 6446 1423
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Preço

CLP

$52.000
Por pessoa

in

ma ver
i- s no
eT

Mín
2
pessoas

Parque
Farellones

Dia
Completo

Tubing, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

Consulte Disponibilidade

Hotel - KM4 Aluguel - Mirante - Parque Farellones - KM4 Aluguel- Hotel
Divirta-se no entretido Parque de Neve de Farellones e
aproveite o dia fazendo atividades como:
Tubing
Tirolesa
Telesilla
Trenó
Bicicleta de neve
Pistas de esquí
Mini Parque (para menores de 5 anos)

Fat Bike, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

Nossa primeira parada será numa loja onde vocês
poderam alugar roupas apropriadas para a neve.
Você poderá apreciar de forma panorâmica as paisagens
que nos oferece a Cordilheira dos Andes em direção ao
Parque Farellones.
Entre 15:00 – 15:30 hrs. começaremos o retorno à
Santiago.
O aluguel de roupa é opcional e não está incluído no valor
do passeio, porem devido ao clima com temperaturas
entre os -13° C e 5° C no inverno,
é muito
importante estar bem agasalhado.

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

Tirolesa, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes
Telesilla, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue |
Ticket Parque Farellones | Ingresso a todas as
atividades
Não Inclui: Roupa de Neve | Equipamentos
de Esqui | Almoço | Aulas | Snowboard | Esqui |
Gorjetas (opcionais).

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre 17h30 - 18h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir dos 12 anos.
- Crianças de 3 a 11 anos pagam $50.000.
- Crianças de 0 a 2 anos tour gratuito.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando.

reservas@lucerotravelchile.cl
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Preço

CLP

$135.000
Por pessoa

Mín Pistas de Esqui El Colorado, Cordilheira dos Andes
2
pessoas

Esquí
El Colorado
com aulas

in

jun ver
- se no
T

Dia
Completo

Consulte Disponibilidade

Hotel - Centro de esquí El Colorado - Hotel.

¡Tudo
Incluído!

Te invitamos a desfrutar de um dia de esqui em
El Colorado, apreendendo com os melhores
instrutores desde esporte invernal.
Venha e desfrute das pistas para principiantes,
aulas, equipo e roupas para realizar as atividades.
Tudo isso por um preço único!
El Colorado é um dos centros de esqui mais
importantes localizados na Cordilheira dos
Andes.

Snowboard, El Colorado, Cordilheira dos Andes
Telesilla, El Colorado, Cordilheira dos Andes

Essa excursão inclui:
Ticket para esquiar (Pistas principiantes)
Equipamento (Esqui, bastões e botas)
Roupas (Calça, casaco, louvas e óculos de
neve)
1 a 2 horas de aulas coletivas:
Até 4 pessoas: 1 hora de aulas
A partir de 5 pessoas: 2 horas de aulas

Não esqueça da sua câmera fotográfica!

INCLUI

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue | Ticket
El Colorado | Equipamento | Roupas | Aulas
Não Inclui: Almoço | Gorjetas (opcionais)
Telesilla, El Colorado, Cordilheira dos Andes

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre 17h30 - 18h00

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir de 12 anos;
- Crianças de 5 a 11 anos pagam $120.000 (miniescola)
Tour não valido para menores de 5 anos.

Reserve diretamente na recepção do seu hotel ou contate-nos indicando onde você está se hospedando. reservas@lucerotravelchile.cl Pág | 28
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Preço

CLP

$90.000

in

junvier
- se no
p

Mín
2
pessoas

Por pessoa

Esquí
Farellones
com aulas

Dia
Completo

Tubing, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

Consulte Disponibilidade

Hotel - KM4 Aluguel - Parque Farellones - KM4 Aluguel- Hotel.

Venha e apreenda a esquiar num dos melhores
centros invernais da região!
Se você tem muita vontade de viver a adrenalina
na montanha, essa excursão é para você!
No Parque Farellones você poderá desfrutar das
suas pistas para principiantes, ideais para os que
estão se aventurando nesse esporte por
primeira vez.
Além disso, você poderá desfrutar de variadas
atividades que você não poderá encontrar em
outro lugar, como tubing, tirolesa, telesilla,
trenó, bicicleta de neve e o miniparque para
menores de 5 anos.
Essa excursão inclui:
Ticket Parque Farellones.
2 horas de aulas coletivas de esqui.
Equipamento de esqui (Bastões, botas e
esqui)
Não esqueça da sua câmera fotográfica!

Aulas
incluidas!

Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

Telesilla, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

INCLUYE

Traslado Ida e volta | Tour guiado bilíngue | I
Ticket Parque Farellones | Aulas | Equipamento
Não Inclui: Roupas | Almoço | Gorjetas
(opcionais)

HORÁRIO
Saídas: Segunda até Domingo desde às 06h00
Retorno ao hotel entre 17h30 - 18h00

Esqui, Parque Farellones, Cordilheira dos Andes

*IMPORTANTE:
- Preço válido para pessoas a partir dos 11 anos.
- Tour não disponível para menores de 11 anos.
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