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SEMANA SANTA em SANTIAGO 
16 a 21/04 

 

 

 

 

 

DIA 01 – 16 ABRIL  SANTIAGO 
Chegada à Santiago. Recepçaõ no aeroporto e traslado ao hotel.   
 
DIA 02 -  17 ABRIL  SANTIAGO (CITY TOUR e CONCHA e TORO) 
Café da manhã no hotel.  As 09h00, visita panorámica 
pela cidade de Santiago, fundada em 1541 aos pés  
cordilheira dos Andes, Santiago sabe mesclar o moderno e  
o antigo. Numerosos edificios coloniais sobrevivem até 
hoje, tais como a Catedral que data do século XVIII. A 
visita inclui também um passeio ao Centro Cívico e a 
Praça da Constituição, onde se encontra o Palacio da 
Moeda, sede do governo nacional. 
Cruzando o Parque Florestal e logo o rio Mapocho, se 
chega ao Cerro San Cristóbal, de onde se tem uma das 
melhores vistas panorâmicas sobre a cidade e as imponentes montanhas que 
rodeiam a capital chilena. 
Retorno ao hotel passando pelos bairros modernos de Providencia e Las Condes. 
 
A tarde, as 15h00, saida desde o hotel para fazer o tour as vinpiculas de 
Concha e Toro. Bordeando o Valle de Maipo, zona que se destaca porque 
concentra as vinhas mais tradicionales do Chile e pe por suas características, 
a zona ideal para a produção dos vinhos tintos mais elegantes. A vinícula 
Concha e Toro foi fundada pelo Marques de Casa Concha en 1883. Hoje em 
dia a vinícula conta com mais de 750 hectares de vinhedos em diferentes 
setores da região elaborando nobres vinhos chilenos de cepaje francesa como 
o Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, 
Semillón, Gewürztraminer e outros. Visita ao parque, vinhedos e a bodega de 
guarda.  
Regreso ao hotel. Resto do dia livre.  
Almoço e jantar não inclusos. 
Alojamento.  
 
DIA 03 – 18 ABRIL  SANTIAGO (VIÑA DEL MAR e VALPARAISO) 
Café da manhã no hotel.  
 
Durante este dia, efetuaremos uma interessante visita as 
cidades de Valparaíso e Viña del Mar, onde conheceremos o 
Velho e Novo Valparaíso, as instalações portuárias, o 
Cassino Municipal de Viña del Mar e suas praias.  
Regreso a Santiago. 
Almoço e jantar não inclusos. 
Alojamento.  
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DIA 04 – 19 ABRIL  SANTIAGO (MEIO DIA  TOUR DE COMPRAS) 
Café da manhã no hotel. Saída desde Hotel até a zona 
residencial de Los Dominicos, para efetuar  uma visita a um  
povoado de artesãos chamados "Los Graneros del Alba", 
inmersos na arquitetura colonial chilena de 1800.  Joieiris 
dão textura aos metais e pedras preciosas, cerâmicas 
adquirem um especial colorido e beleza no tratamento dos 
fornos de barro, finíssimos acabamento em couro, e  
variados objetos de coleção da época colonial 
latinoamericana. Regreso al hotel. Tarde livre. 
Almoço e jantar não inclusos. 
Alojamento.  
 
 
DIA 05 – 20 ABRIL  SANTIAGO  
Café da manhã no hotel. 
Dia livre.  
Almoço e jantar não inclusos. 
Alojamento.  
 
 
DIA 06 – 21 ABRIL  SANTIAGO  
Café da manhã no hotel. 
Dia livre.  
Almoço e jantar não inclusos. 
Em horário pré-definido, traslado para o Aeroporto, para embarcar em vôo de 
regresso ao Brasil.  

 
 
 


