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Estimados Clientes  e Agentes
A Lusanova, fundada em 1959, é reconhecida por ser uma empresa idónea e experiente que opera circuitos em todo o 
Mundo.  Tendo como missão a qualidade e o atendimento dedicado ao cliente, procuramos cumprir o slogan da empresa 
“Viajamos juntos pelo Mundo”. Neste catálogo apresentamos a melhor selecção de programas para a Argentina e para o 
Chile, 2 destinos em que somos especialistas. Em cada programa, mais do que uma simples viagem, o que lhe propomos 
é uma verdadeira experiência destinada a ficar gravada no coração de quem dela desfruta. A caminho dos 60 anos, damos 
a segurança e garantia que o passageiro procura quando nos dá a sua preferência.

  Luís Lourenço
  Diretor Geral - Lusanova Travel Group

Multiviagens VIP com inclusão da cláusula “Perturbação de viagem por motivos de força maior” 
Consulte coberturas, capitais e outras opções no catálogo Grandes Destinos 2018/19 em www.lusanovatours.pt 

• Os preços não são válidos para Natal e Fim-de-ano e outros eventos locais, salvo quando mencionado.
• As tarifas aéreas e taxas de aeroporto são dinâmicas pelo que deverá sempre reconfirmar o valor dos suplementos e 
 taxas correspondentes a cada subclasse. 
• Alguns hotéis poderão ter políticas de cancelamento bastante restritivas- consulte-nos.

Seguro de Assistência em Viagem

A Saber…
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Argentina e Chile 2018/19

País cheio de contrastes onde se encontram paisagens tão diversas como selvas tropicais, glaciares eternos, planaltos 
inexplorados e cidades encantadoras. Quando se fala da Argentina inevitavelmente surgem imagens dos rodízios gaúchos, 
do tango e do futebol. Mas este país é muito mais: é o espectáculo das cataratas de Iguazu, a região dos lagos andinos em 
Bariloche, o Glaciar Perito Moreno em Calafate, as baleias na Península Valdês, a mítica Terra do Fogo e a cidade mais austral 
do mundo Ushuaia e, claro, Buenos Aires, a cidade “porteña” com a maior oferta cultural da América Latina. 

É uma estreita faixa de terra que se estende desde a Bolívia até à Antárctida, de fortes contrastes e cenários encantado-
res. O norte, desértico, culmina com a região de Atacama, a mais inóspita do planeta. Ao centro encontra-se a região dos 
vinhedos, as praias do Pacífico e a cosmopolita capital Santiago. Mais para o interior Puerto Montt e Puerto Varas, região 
dos lagos andinos e vulcões. No sul os glaciares milenários da Patagónia e uma obra-prima da Natureza em estado puro- o 
Parque Nacional Torres del Paine. Finalmente, um dos locais mais enigmáticos do mundo – a Ilha da Páscoa, habitada pelos 
moai – os vigilantes gigantes feitos em pedra.

Argentina

Chile

Documentação: Passaporte electrónico com uma validade de 6 meses
Capitais: Buenos Aires (Argentina) / Santiago (Chile)
Moeda:  Peso argentino 1€=25ARS; 
 Peso chileno 1€=730CLP

Buenos Aires
• Aula de tango no “La Ventana” (suplemento) – desde 10€
• Fiesta Gaucha Santa Susana – desde 130€
• Tigre e Delta do Paraná – meio-dia desde 40€; dia inteiro com almoço 
   desde 66€

Ushuaia
• Pinguinera (suplemento sobre Canal Beagle) - desde 35€
• Lagos Escondido e Fagnano – desde 55€
• Lagos Off Road (com almoço) – desde 140€
• Trekking Lagoa Esmeralda (com jantar) – desde 106€

Calafate
• Mini-trekking (suplemento sobre Glaciar Perito Moreno) – desde 185€
• El Galpón del Glaciar (com jantar) – desde 140€
• Cruzeiro Marpatag com almoço gourmet – desde 220€

Puerto Madryn
• Punta Tombo – desde 102€

Iguazu
• Grande Aventura (suplemento sobre Cataratas Argentinas) – desde 43€
• Ruínas Jesuítas San Ignacio – desde 82€

Excursões Opcionais
Preços por pessoa; para efectuar algumas destas excursões poderá ser necessário adicionar noites extras; algumas só operam em determinados 
períodos do ano - consulte-nos.

Informações Úteis
Língua:  Espanhol
Fuso horário: GMT – 3h
Vacinas: Não são necessárias
Corrente eléctrica: Corrente de 220 volts; deverá levar um adaptador 

Bariloche
• Teleférico Cerro Campanário (suplemento sobre visita de cidade) – 
   desde 15€
• San Martin de los Andes – desde 98€

Santiago
• Jantar com espectáculo no “Bali Hai” – desde 93€
• Viña del Mar e Valparaíso – desde 54€

Puerto Varas
• Ilha de Chiloé (Ancud com almoço) – desde 95€
• Puerto Montt, Puerto Varas e Frutillar com almoço – desde 65€

Puerto Natales
• Navegação Glaciares Balmaceda e Serrano com almoço – desde 
   210€

Deserto de Atacama 
• Geysers del Tatio com pequeno-almoço – desde 112€



11 Dias

Argentina e Chile 2018/19

Itinerário:
uma outra visão da cidade mais a sul do mundo e poderá 
ver lobos-marinhos, albatrozes e cormorões. Alojamento. 
Nota: de Novembro a Abril poderá completar a excursão nave-
gando até à “Pinguinera” uma colónia de Pinguins Magalhães 
(consulte pag.3)

6º dia: ushuaia / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel e alojamento.

7º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno no Parque Nacional 
dos Glaciares. Passagem pelo Lago Argentino, e caminha-
da pelos trilhos do parque captando distintas vistas do 
glaciar. Inclusão do safari náutico - navegação pelo “Brazo 
Rico” para observar as massas de gelo flutuantes que se 
desprendem do glaciar. Alojamento. Nota: de Setembro a 
Abril (suj. a condições meteorológicas), poderá realizar o Mini 
Trekking, uma caminhada por entre diversas formações de 
gelo que substitui a caminhada nos trilhos (consulte pag.3)

8º dia: Calafate 
Dia livre. Possibilidade de realizar excursões opcionais 
(consulte pag.3). Alojamento.

9º dia: Calafate / Buenos Aires 
Voo para Buenos Aires. Transporte ao hotel. Alojamento.

10º dia: Buenos Aires / Portugal 
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

11º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Aveni-
da 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Re-
pública; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no Ca-
miñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / ushuaia 
Voo para Ushuaia, a Terra do Fim do Mundo. Transporte 
ao hotel. Tempo livre para conhecer a cidade. Alojamento.

5º dia: ushuaia 
Excursão ao Parque Nacional Terra do Fogo, visitando as 
Bahía Ensenada e Lapataia, e o Lago Roca; observação da 
flora e fauna locais com destaque para albatrozes e 90 es-
pécies de outros pássaros; viagem no comboio do “Fim do 
Mundo”, um percurso de 1h30 através da paisagem austral. 
À tarde navegação pela Baía de Ushuaia e Canal Beagle até 
Faro Les Eclaireurs e Isla Lobos. Durante a excursão terá 

Patagónia Clássica4 Argentina

Desde

2.800€

1 reFeição

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires 
   / Ushuaia / Calafate / Portugal em classe 
    económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 1 jantar;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
    – 490€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Taxas locais - Ushuaia 28ARS (valor 
   indicativo);
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

2ªs, 5ªs, Sábados de Julho a Agosto de 2018; 
Diárias de Setembro de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
ushuaia Las Lengas*** Cilene del Faro Suites & Spa Arakur
Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 

Ushuaia

Categoria Datas Duplo

Budget
Jul-Set + Mar-Abr’19 2.800 €

Out-Nov + Jan-Fev’19 2.880 €
Dez 2.925 €

4*
Jul-Out 2.900 €

Nov + Jan-Mar’19 3.000 €
Dez 3.120 €

5*

Jul + Out-Nov 3.200 €
Ago-Set 3.090 €

Dez 3.285 €
Jan-Mar’19 3.220 €

Abr 3.025 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas Argentinas cl.E – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias



12 Dias

Desde

3.350€

1 reFeição
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Itinerário:
6º dia: Puerto Madryn / Trelew / ushuaia 
Transporte ao aeroporto de Trelew e voo para Ushuaia. Tarde livre. Alojamento.

7º dia: ushuaia 
Excursão ao P.N. Terra do Fogo incluindo o comboio do “Fim do Mun-
do”. À tarde, navegação pela Baía de Ushuaia e Canal Beagle até Faro 
Les Eclaireurs e Isla Lobos. Alojamento. Nota: de Novembro a Abril po-
derá completar a excursão navegando até à “Pinguinera” (consulte pag.3)

8º dia: ushuaia / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel e alojamento.

9º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno com o safari náutico incluído. 
Alojamento. Nota: suj. a condições meteorológicas, poderá realizar o 
Mini Trekking, (consulte pag.3).

10º dia: Calafate / Buenos Aires 
Voo para Buenos Aires. Transporte ao hotel. Alojamento.

11º dia: Buenos Aires / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

12º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir das 
14h00). À tarde visita panorâmica da cidade. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Transporte à casa “La Ventana” para jantar e as-
sistir a um espectáculo de tango. Alojamento. Nota: possibi-
lidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / Trelew / Puerto Madryn 
Voo para Trelew. Transporte para Puerto Madryn. Possibilidade 
de realizar excursão a Punta Tombo, onde existe a maior colónia 
do mundo de pinguins magalhânicos (consulte pag.3). Alojamento.

5º dia: Península Valdés 
Excursão ao Parque Nacional Península Valdés. Durante a visita 
pode testemunhar uma das colónias mais importantes de aves 
marinhas, lobos-marinhos em Punta Delgada e a única colónia 
continental de elefantes marinhos em Caleta Valdés. Navegação 
para observação de baleias incluída (até 15 Dezembro). Alojamento.

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires 
    / Trelew / Ushuaia / Calafate / Portugal em 
   classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 1 jantar;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as cidades;
• Assistência pelos nossos representantes  locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
    – 505€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Taxas locais - Ushuaia 28ARS (valor 
   indicativo);
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de 12 de Setem-
bro de 2018 a Fevereiro 
de 2019; 3ªs, 4ªs, 6ªs e 
Domingos em Março de 
2019
(mín. 2 participantes) 

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Set + Jan-Mar’19 3.350 €

Out-Nov 3.410 €
Dez 3.475 €

4*

Set 3.530 €
Out + Jan-Fev’19 3.470 €

Nov + Mar’19 3.580 €
Dez 3.690 €

5*
Set-Nov 3.740 €

Dez 3.820 €
Jan-Mar’19 3.650 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas Argentinas cl.E – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias

• Alojamento previsto em Buenos Aires, 
Ushuaia e Calafate conforme página 4.
• Alojamento previsto em Puerto Madryn – 
Dazzler Puerto Madryn****
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Itinerário:
é possível observar uma grande variedade de plantas e 
aves. Embarque em comboio até à Estação Garganta del 
Diablo, e após uma caminhada de 20minutos alcança-se 
o salto maior das quedas – a Garganta del Diablo. Alo-
jamento. Nota: para os mais aventureiros, esta excursão 
poderá ser substituída por uma que combina a navegação 
em semi-rígidos junto às quedas e um percurso por entre a 
selva - 8km em camião (consulte pag.3).

6º dia: iguazu / Calafate 
Voo para Calafate (via Buenos Aires). Transporte ao hotel. 
Alojamento.

7º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem pelo Lago 
Argentino, e caminhada pelos trilhos do parque captando 
distintas vistas do glaciar. Inclusão do safari náutico que 
permite observar as massas de gelo flutuantes que se 
desprendem do glaciar. Alojamento. Nota: de Setembro a 
Abril (suj. a condições meteorológicas), poderá realizar o Mini 
Trekking sobre o glaciar, uma caminhada por entre diversas 
formações de gelo que substitui a caminhada nos trilhos 
(consulte pag.3)

8º dia: Calafate / Buenos Aires  
Voo para Buenos Aires. Transporte ao hotel. Alojamento.

9º dia: Buenos Aires / Portugal 
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

10º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Aveni-
da 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Re-
pública; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no Ca-
miñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / iguazu 
Voo para Puerto Iguazu. Transporte ao hotel. À tarde 
excursão ao lado brasileiro das cataratas. Travessia da 
Ponte Internacional que une Iguazu a Iguaçu. A visita faz-
se por trilhos por entre a vegetação ao longo de 1200m 
até ao miradouro inferior, localizado a 200m das quedas 
de águas. Regresso a Puerto Iguazu. Alojamento. 

5º dia: iguazu 
Excursão ao Parque Nacional Iguazu para conhecer as 
cataratas do lado argentino - 275 saltos que se precipi-
tam a uma altura de 70m. Durante a caminhada na selva 

Tango, Cataratas e Glaciares6 Argentina

Desde

3.000€

1 reFeição

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires / 
 Iguazu / Calafate / Portugal em classe 
    económica;
• 7 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 1 jantar;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-
    tível – 540€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
Puerto iguazu Raices Esturión**** Iguazu Jungle Lodge Mercure Irú
Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 

Cataratas de Iguazu

Categoria Datas Duplo

Budget
Jun-Set 3.000 €

Out-Nov + Jan-Abr’19 3.075 €
Dez 3.170 €

4*
Jun-Out 3.115 €

Nov + Jan-Abr’19 3.175 €
Dez 3.285 €

5*
Jun-Set 3.160 €
Out-Dez 3.350 €

Jan-Abr’19 3.250 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas Argentinas cl.E – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias



12 Dias

Desde

3.530€

1 reFeição
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Itinerário:
7º dia: ushuaia 
Excursão ao Parque Nacional Terra do Fogo, visitando 
as Bahía Ensenada e Lapataia, e o Lago Roca; percurso 
no comboio do “Fim do Mundo”. Á tarde navegação pela 
Baía de Ushuaia, Canal Beagle e Isla Lobos. Terá uma 
outra visão da cidade mais a sul do mundo e poderá ver 
lobos-marinhos, albatrozes e cormorões. Alojamento. 
Nota: de Novembro a Abril poderá completar a excursão 
navegando até à “Pinguinera” uma colónia de Pinguins Ma-
galhães (consulte pag.3)

8º dia: ushuaia / Puerto iguazu 
Voo para Puerto Iguazu (com 1 escala), na fronteira com 
o Brasil. Transporte ao hotel. Alojamento. 

9º dia: iguazu 
Excursão ao Parque Nacional Iguazu para conhecer as ca-
taratas argentinas - 275 saltos que caem a uma altura de 
70m. Durante a caminhada na selva é possível observar uma 
grande variedade de plantas e aves. Embarque em comboio 
até à Estação Garganta del Diablo, e após uma caminhada 
de 20minutos alcança-se a Garganta del Diablo. Alojamento. 
Nota: para os mais aventureiros, esta excursão poderá ser subs-
tituída por uma que combina a navegação em semi-rígidos junto 
às quedas e um percurso por entre a selva - 8km em camião 
(consulte pag.3).

10º dia: iguazu / Buenos Aires 
Excursão ao lado brasileiro das cataratas. A visita faz-se 
por trilhos por entre a vegetação ao longo de 1200m até 
ao miradouro inferior, localizado a 200m das quedas de 
águas. Regresso a Puerto Iguazu. Voo para Buenos Aires. 
Alojamento.

11º dia: Buenos Aires / Portugal
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo.  

12º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Ave-
nida 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La 
República; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e 
Banco Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com para-
gem no Camiñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. 
Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ven-
tana” para jantar e assistir a um espectáculo de tan-
go, que recria os vários estilos e ritmos desta dança. 
Alojamento. Nota: possibilidade de ter uma aula de tango 
(consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem 
pelo Lago Argentino, e caminhada pelos trilhos 
do parque captando distintas vistas do glaciar. In-
clusão do safari náutico que permite observar as 
massas de gelo flutuantes que se desprendem do 
glaciar. Alojamento. Nota: de Setembro a Abril (suj. 
a condições meteorológicas), poderá realizar o Mini 
Trekking, uma caminhada por entre diversas forma-
ções de gelo que substitui a caminhada nos trilhos 
(consulte pag.3)

6º dia: Calafate / ushuaia 
Voo para Ushuaia. Transporte ao hotel. Alojamento.

Perito Moreno

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires 
   / Calafate / Ushuaia / Iguazu / Portugal em 
   classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 1 jantar;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
     – 547€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Taxas locais - Ushuaia 28ARS (valor 
    indicativo);
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

2ªs, 5ªs, Sábados de Julho a Agosto de 2018; 
Diárias de Setembro de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental

ushuaia Las Lengas*** Cilene del Faro Suites & Spa Arakur

Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites

Puerto iguazu Raices Esturión**** Iguazu Jungle Lodge Mercure Irú

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Jul-Set + Mar-Abr’19 3.530 €
Out-Nov + Jan-Fev’19 3.575 €

Dez 3.640 €

4*

Jul-Set 3.695 €
Out 3.640 €

Nov + Jan-Mar’19 3.745 €
Dez 3.855 €

5*
Jul + Out-Nov + Mar’19 3.900 €

Ago-Set + Jan-
Fev’19 + Abr’19 3.860 €

Dez 3.940 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas 
Argentinas cl.E – consulte suplementos 
para outras classes e/ou companhias
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Itinerário:
Garganta del Diablo. Alojamento. Nota: para os mais aventurei-
ros, esta excursão poderá ser substituída por uma que combina 
a navegação em semi-rígidos junto às quedas e um percurso por 
entre a selva - 8km em camião (consulte pag.3).

6º dia: iguazu / salta 
Voo para Salta. Tarde livre para explorar a cidade. Alojamento.

7º dia: salta / Cafayate / salta 
Excursão a Cafayate, via Quebrada do Rio das Conchas, um 
monumento natural com estranhas e coloridas formações ro-
chosas provocadas pela erosão ao longo dos tempos: o sapo, o 
bispo, a garganta do diabo, etc. Já em Cafayate, pitoresca povo-
ação colonial rodeada de vinhas, visita a uma das adegas onde 
se produz o famoso vinho local. Regresso a Salta. Alojamento.

8º dia: salta / Quebrada de Humahuaca / salta  
Saída para a povoação de Purmamarca, para conhecer o 
Monte das 7 Cores, a igreja e o Mercado Artesanal. Con-
tinuação para Posta de Hornillos e Tilcara, onde se visita 
Pucará e o Museu Arqueológico. Prosseguimento para 
Huacalera, onde se localiza o monumento a assinalar o 
Trópico de Capricórnio, e desde aí para Humahuaca, com a 
sua importante Catedral e Monumento da Independência. 
Regresso a Salta pela rota da Paleta do Pintor. Alojamento. 

9º dia: salta / Buenos Aires 
Voo para Buenos Aires. Tempo livre. Alojamento.

10º dia: Buenos Aires / Portugal 
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

11º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Aveni-
da 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Re-
pública; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no Ca-
miñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / iguazu 
Voo para Puerto Iguazu. Transporte ao hotel. À tarde excursão ao 
lado brasileiro das cataratas. Travessia da Ponte Internacional que 
une Iguazu a Iguaçu. A visita faz-se por trilhos por entre a vegetação 
ao longo de 1200m até ao miradouro inferior, localizado a 200m 
das quedas de águas. Regresso a Puerto Iguazu. Alojamento. 

5º dia: iguazu 
Excursão ao Parque Nacional Iguazu para conhecer as cata-
ratas do lado argentino - 275 saltos que se precipitam a uma 
altura de 70m. Durante a caminhada na selva é possível ob-
servar uma grande variedade de plantas e aves. Embarque em 
comboio até à Estação Garganta del Diablo, e após uma cami-
nhada de 20 minutos alcança-se o salto maior das quedas – a 

Norte Essencial8 Argentina

Desde

2.850€

1 reFeição

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires / 
   Iguazu / Salta / Buenos Aires / Portugal em 
   classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espa-
    nhola;
• 1 jantar;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-
    tível – 506€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

4ªs, 6ªs e Domingos de Junho de 2018 a Abril 
de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
Puerto iguazu Raices Esturión**** Iguazu Jungle Lodge Mercure Irú
salta Design Suites**** Amerian Salta Alejandro I

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 

Iguazu

Categoria Datas Duplo

Budget Jun-Nov+Jan-Abr’19 2.850 €
Dez 2.960 €

4*
Jun 2.890 €

Jul-Nov+Mar-Abr’19 2.980 €
Dez 3.090 €

5*
Jun-Jul+Out-Nov+Jan-Abr’19 3.000 €

Ago-Set 2.910 €
Dez 3.040 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas Argentinas cl.E – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias



11 Dias

Desde

2.910€

2 reFeições

Argentina e Chile 2018/19

Glaciares e VinhosArgentina 9

Itinerário:
poderá realizar o Mini Trekking, uma caminhada por entre 
diversas formações de gelo que substitui a caminhada nos 
trilhos (consulte pag.3)

6º dia: Calafate / Mendoza 
Voo para Mendoza (via cidade de conexão). No sopé dos 
Andes, é a região de vinhos por excelência da Argentina, 
um interessante centro cultural e gastronómico. Trans-
porte ao hotel. Alojamento.

7º dia: Mendoza 
Dia dedicado a explorar as vinhas e as caves da região. O 
Malbec aqui produzido é o vinho argentino mais conhecido 
em todo o mundo. Visita-se 3 vinícolas para aprendizagem 
do seu processo de elaboração. Almoço e degustações in-
cluídas. Alojamento.

8º dia: Mendoza 
Dia livre. Possibilidade de realizar actividades opcionais 
como passeios de cavalo, trekking ou excursão à “Alta 
Montanha”. Alojamento.

9º dia: Mendoza / Buenos Aires 
Voo para Buenos Aires. Tempo livre. Alojamento.

10º dia: Buenos Aires / Portugal 
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a Por-
tugal. Noite e refeições a bordo.

11º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Aveni-
da 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Re-
pública; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no Ca-
miñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem pelo 
Lago Argentino, e caminhada pelos trilhos do parque 
captando distintas vistas do glaciar. Inclusão do sa-
fari náutico que permite observar as massas de gelo 
flutuantes que se desprendem do glaciar. Alojamento. 
Nota: de Setembro a Abril (suj. a condições meteorológicas), 

Mendoza

Datas de  
partida:

•  Passagem aérea Portugal / Buenos Aires / 
   Calafate / Mendoza / Buenos Aires / Por-
    tugal em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combus-
    tível – 525€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites
Mendoza Raices Aconcagua**** Huentala Park Hyatt

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Jun-Set 2.910 €

Out-Nov+Jan-Abr’19 2.965 €
Dez 3.060 €

4*

Jun-Ago 3.025 €
Set+Out 3.060 €

Nov+Jan-Abr’19 3.115 €
Dez 3.225 €

5*

Jun-Set+Abr’19 3.130 €
Out-Nov 3.270 €

Dez 3.350 €
Jan-Mar’19 3.235 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolineas Argentinas cl.E – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias



12 Dias

Desde

3.270€

2 reFeições

Argentina e Chile 2018/19

Itinerário:
6º dia: ushuaia / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel e alojamento.

7º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem pelo Lago Argentino, 
e caminhada pelos trilhos do parque captando distintas vistas do 
glaciar. Inclusão do safari náutico que permite observar as massas 
de gelo flutuantes que se desprendem do glaciar. Alojamento. Nota: 
de Setembro a Abril (suj. a condições meteorológicas), poderá realizar 
o Mini Trekking sobre o glaciar, uma caminhada por entre diversas for-
mações de gelo que substitui a caminhada nos trilhos (consulte pag.3)

8º dia: Calafate / Puerto natales  
Transporte ao terminal e partida em autocarro regular para 
Puerto Natales no Chile. Transporte ao hotel. Alojamento.

9º dia: Puerto natales (Torres del Paine) 
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu impres-
sionante maciço andino rodeado de glaciares, saltos de água, 
lagos e lagoas. Visitas à Cueva de Milodón, Cerro Castillo, Lago 
Nordenskjold, Pehoé, Salto Grande e Lago e Glaciar Grey. Almo-
ço pic-nic (box lunch). Regresso a Puerto Natales e alojamento.

10º dia: Puerto natales / Calafate / Buenos Aires 
Saída em autocarro regular para Calafate. Transporte ao 
aeroporto e voo para Buenos Aires. Alojamento.

11º dia: Buenos Aires / Portugal 
Transporte para o aeroporto e embarque com destino a 
Portugal. Noite e refeições a bordo. 

12º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir 
das 14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Aveni-
da 9 de Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Re-
pública; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no Ca-
miñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Venta-
na” para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que 
recria os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. 
Nota: possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / ushuaia 
Voo para Ushuaia. Transporte ao hotel. Alojamento.

5º dia: ushuaia 
Excursão ao Parque Nacional Terra do Fogo, visitando as 
Bahía Ensenada e Lapataia, e o Lago Roca; percurso no 
comboio do “Fim do Mundo”. À tarde navegação pela Baía 
de Ushuaia e Canal Beagle até Faro Les Eclaireurs e Isla Lo-
bos. Poderá ver lobos-marinhos, albatrozes e cormorões. 
Alojamento. Nota: de Novembro a Abril poderá completar a ex-
cursão navegando até à “Pinguinera” uma colónia de Pinguins 
Magalhães (consulte pag.3)

Patagónia Argentina e Sul do Chile10 Argentina e Chile

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires 
   / Ushuaia / Calafate / Portugal em classe 
   económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes locais;
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
     – 490€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP
os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

2ªs, 5ªs, Sábados de Julho a Agosto de 2018; 
Diárias de Setembro de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
ushuaia Albatros**** Cilene del Faro Suites & Spa Arakur
Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites
Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Jul-Set + Mar-Abr’19 3.270 €
Out-Nov + Jan-Fev 3.330 €

Dez 3.385 €

4*

Jul-Ago 3.390 €
Set-Out 3.420 €

Nov + Jan-Abr’19 3.520 €
Dez 3.635 €

5*

Jul + Abr’19 3.640 €
Ago 3.570 €
Set 3.700 €

Out-Nov + Jan-Fev’19 3.825 €
Dez 3.895 €
Mar 3.755 €

Base Air Europa cl.A, domésticos Aerolin-
eas Argentinas cl.E – consulte suplemen-
tos para outras classes e/ou companhias

Perito Moreno



14 Dias

Desde

3.390€

2 reFeições

Argentina e Chile 2018/19

As Duas PatagóniasArgentina e Chile 11

Itinerário:
Argentino, e caminhada pelos trilhos do parque captando 
distintas vistas do glaciar. Inclusão do safari náutico - na-
vegação pelo “Brazo Rico” para observar as massas de 
gelo flutuantes que se desprendem do glaciar. Alojamento. 
Nota: de Setembro a Abril (suj. a condições meteorológicas), po-
derá realizar o Mini Trekking, uma caminhada por entre diver-
sas formações de gelo que substitui a caminhada nos trilhos 
(consulte pag.3)

8º dia: Calafate / Puerto natales 
Transporte ao terminal e partida em autocarro regular para 
Puerto Natales no Chile. Transporte ao hotel. Alojamento.

9º dia: Puerto natales (Torres del Paine) 
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu im-
pressionante maciço andino rodeado de glaciares, saltos 
de água, lagos e lagoas. Visitas à Cueva de Milodón, Cerro 
Castillo, Lago Nordenskjold, Pehoé, Salto Grande e Lago e 
Glaciar Grey. Almoço pic-nic (box lunch). Regresso a Puerto 
Natales e alojamento.

10º dia: Puerto natales 
Dia livre. Possibilidade de realizar a Navegação aos Glaciares 
Balmaceda e Serrano (consulte pag.3). Alojamento.

11º dia: Puerto natales / Punta Arenas / santiago
Transporte ao terminal e saída em autocarro regular para 
o aeroporto de Punta Arenas. Voo para Santiago. Trans-
porte privado ao hotel. Alojamento.

12º dia: santiago
Visita da capital chilena: centro histórico com a Catedral 
Metropolitana e o Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lu-
cia no Parque Metropolitano, com uma vista panorâmica 
da cidade, e os exclusivos bairros residenciais de Vitacura 
e Las Condes. Tarde livre. Alojamento.

13º dia: santiago / Portugal
Transporte privado para o aeroporto e embarque com 
destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.

14º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via Madrid. Noite e 

refeições a bordo.

2º dia: Buenos Aires
Chegada. Transporte privado ao hotel (check-in a partir das 
14h00). À tarde, visita panorâmica da cidade: Avenida 9 de Julho 
- Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La República; Plaza de Mayo 
- Casa Rosada, Catedral e Banco Nación; Bairros de San Telmo, 
Boca (com paragem no Camiñito), Puerto Madero, Recoleta e 
Palermo. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / ushuaia 
Voo para Ushuaia, a Terra do Fim do Mundo. Transporte ao 
hotel. Tempo livre para conhecer a cidade. Alojamento.

5º dia: ushuaia 
Excursão ao Parque Nacional Terra do Fogo, visitando as 
Bahía Ensenada e Lapataia, e o Lago Roca; observação da 
flora e fauna locais com destaque para albatrozes e 90 es-
pécies de outros pássaros; percurso de 1h30 no comboio 
do “Fim do Mundo”. À tarde navegação pela Baía de Ushuaia 
e Canal Beagle até Faro Les Eclaireurs e Isla Lobos. Duran-
te a excursão terá uma outra visão da cidade mais austral 
do mundo e poderá ver lobos-marinhos, albatrozes e cor-
morões. Alojamento. Nota: de Novembro a Abril poderá com-
pletar a excursão navegando até à “Pinguinera” uma colónia de 
Pinguins Magalhães (consulte pag.3)

6º dia: ushuaia / Calafate 
Voo para Calafate. Transporte ao hotel. Alojamento.

7º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem pelo Lago 

Torres del Paine

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires / 
   Ushuaia / Calafate;Punta Arenas / Santiago 
   /Portugal em classe económica;
• 12 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as cidades; 
• Assistência pelos nossos representantes locais; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
    – 445€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Taxas locais - Ushuaia 28ARS (valores 
    indicativos);
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

2ªs, 5ªs, Sábados de Julho a Agosto de 2018; 
Diárias de Setembro de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Jul-Set 3.390 €

Out-Nov + Jan-Abr’19 3.465 €
Dez 3.600 €

4*

Jul-Set 3.590 €
Out 3.650 €

Nov + Jan-Abr’19 3.750 €
Dez 3.930 €

5*

Jul + Set + Abr’19 3.875 €
Ago 3.745 €

Out-Nov + Jan-Fev’19 4.090 €
Dez 4.225 €

Mar’19 3.990 €

Base Iberia cl.Q, domésticos LATAM cl.Q – 
consulte suplementos para outras classes 
e/ou companhias

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental
ushuaia Albatros**** Cilene del Faro Suites & Spa Arakur
Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites
Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge
santiago Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza



14 Dias

Argentina e Chile 2018/19

Itinerário:
tório quase vertical de 425m de altura. À tarde desembarque 
na Bahia Wulaia, onde Charles Darwin também desembarcou 
durante a sua viagem no HMS Beagle. Caminhada até um mi-
radouro que oferece um espectáculo visual de grande beleza.

9º dia: Glaciar Pia / Glaciar Garibaldi – 
Cruzeiro Australis 
Pensão completa a bordo. Navegação pelo braço noroeste do 
Canal Beagle até ao fiorde Pia. Desembarque e excursão até 
ao miradouro desde onde se observa a cordilheira montanho-
sa, onde tem origem este impressionante glaciar e todo o seu 
deslocamento até cair no mar. À tarde navegação pelo fiorde 
Garibaldi, na costa sul da Terra do Fogo. Possibilidade de ex-
cursão na selva fria da Patagónia e ascensão pelo interior do 
bosque até à base de uma cascata de origem glaciar, de onde 
poderemos apreciar uma imponente paisagem.

10º dia: seno Agostini / Glaciar Águila / 
Glaciar Condor – Cruzeiro Australis 
Pensão completa a bordo. Navegação pelo Canal Cockburn 
para entrar no Seno Agostini, no coração da Cordilheira Darwin. 
Neste lugar será possível apreciar os glaciares que descem da 
montanha, alguns deles chegando até ao mar. Desembarque 
em botes “zodíac” para caminhada ao redor de uma lagoa for-
mada pelo degelo do Glaciar Águila. À tarde nova navegação 
em “zodíac” para aproximação ao Glaciar Condor.

11º dia: ilha Magdalena / Punta Arenas – 
Desembarque Cruzeiro / santiago
À primeira hora da manhã, se as condições do tempo 
permitirem, desembarque na Ilha Magdalena, no Estreito 
de Magalhães. Esta ilha é o habitat de uma imensa coló-
nia de Pinguins de Magalhães, que se pode avistar du-
rante a caminhada até ao farol. Em Setembro e Abril esta 
excursão é trocada pelo desembarque na Ilha Marta para 
observar lobos-marinhos a bordo dos botes Zodiac. Fina-
lizada a aventura austral, desembarque em Punta Arenas 
às 11h30. Transporte ao aeroporto e voo para Santiago. 
Transporte privado ao hotel. Alojamento.

12º dia: santiago
Visita da cidade: centro histórico com a Catedral Metro-
politana e o Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lucia no 
Parque Metropolitano, com uma vista panorâmica e os 
exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes. 
Tarde livre. Alojamento.

13º dia: santiago / Portugal
Transporte privado para o aeroporto e embarque com 
destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.

14º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / Buenos Aires
 Voo regular para Buenos Aires, via cidade de ligação. 

Transporte privado ao hotel. Alojamento.

2º dia: Buenos Aires
Visita panorâmica da cidade: Avenida 9 de Julho - Teatro Colón, 
Obelisco e Plaza de La República; Plaza de Mayo - Casa Rosada, 
Catedral e Banco Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com pa-
ragem no Camiñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Tarde 
livre. Alojamento.

3º dia: Buenos Aires
Dia livre. Ao final da tarde, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango, que recria 
os vários estilos e ritmos desta dança. Alojamento. Nota: 
possibilidade de ter uma aula de tango (consulte pag.3)

4º dia: Buenos Aires / Calafate
Voo para Calafate. Restante tempo livre. Alojamento.

5º dia: Calafate 
Excursão ao Glaciar Perito Moreno. Passagem pelo Lago Ar-
gentino, e caminhada pelos trilhos do parque captando distin-
tas vistas do glaciar. Inclusão do safari náutico para observar 
as massas de gelo flutuantes que se desprendem do glaciar. 
Alojamento. Nota: suj. a condições meteorológicas poderá reali-
zar o Mini Trekking, uma caminhada por entre diversas formações 
de gelo que substitui a caminhada nos trilhos (consulte pag.3)

6º dia: Calafate / ushuaia
Transporte ao aeroporto e voo para Ushuaia, a Terra do 
Fim do Mundo. Transporte ao hotel e alojamento.

7º dia: ushuaia – embarque no Cruzeiro Australis 
Excursão ao Parque Nacional Terra do Fogo, visitando as 
Bahía Ensenada e Lapataia, e o Lago Roca, podendo obser-
var a flora e fauna locais com destaque para albatrozes e 
mais 90 espécies de outros pássaros; percurso no comboio 
do “Fim do Mundo”. Check-in no navio Australis e embarque 
às 18h00. Cocktail de boas-vindas e início da navegação com 
destino ao Fim do Mundo, através do Canal Beagle, Estrei-
to de Magalhães, Patagónia e Terra do Fogo. É o começo de 
uma grande aventura. Jantar e noite a bordo.

8º dia: Cabo de Hornos / Bahia Wulaia – 
Cruzeiro Australis 
Pensão completa a bordo. Navegação pelo Canal Murray e 
Bahia Nassau até ao Parque Nacional Cabo de Hornos. Desem-
barque se as condições do tempo permitirem. O mítico Cabo 
de Hornos, conhecido como o fim do mundo, é um promon-

Patagónia com Cruzeiro Australis12 Argentina e Chile

Desde

4.785€

8 reFeições

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Buenos Aires / 
    Calafate / Ushuaia; Punta Arenas / Santiago 
   / Portugal em classe económica;
• 8 ou 10 noites nos hotéis seleccionados em 
   regime de alojamento e pequeno-almoço;
• 4 noites no Navio Ventus Australis ou 
    Stella Australis, cabine A, em regime de 
    tudo incluído “Australis”;
• Visitas mencionadas com guias locais;
• 1 jantar em Buenos Aires;
• 1 almoço pic-nic em Torres del Paine 
    (programa de 15 dias);
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades;
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais;
• Taxas de serviço e IVA;
• Taxas portuárias – $60 (suj. a alterações)
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
     – 445€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

(mín. 2 participantes) 

Cruzeiro Australis

setembro 2018     24
outubro 2018       02,10,14,18,22,26,30
novembro 2018   03,07,11,15,19,23,27
Dezembro 2018    01,05,09,13,17,21,25,29
Janeiro 2019           02,06,10,14,18,22,26,30
Fevereiro 2019      03,07,11,15,19,23,27
Março 2019            03,07,11,15,19,23,27

11º Dia: ilha Magdalena / Punta Arenas – 
Desembarque Cruzeiro / Puerto natales
Após desembarque, transporte ao terminal e saída em 
autocarro regular para Puerto Natales. Transporte ao ho-
tel. Alojamento.

12º Dia: Puerto natales / Torres del Paine / 
Puerto natales
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu 

impressionante maciço andino rodeado de glaciares, sal-
tos de água, lagos e lagoas. Visitas à Cueva de Milodón, 
Cerro Castillo, Lago Nordenskjold, Pehoé, Salto Grande e 
Lago e Glaciar Grey. Almoço pic-nic incluído (box lunch). 
Regresso a Puerto Natales e alojamento.

13º Dia: Puerto natales / Punta Arenas / santiago
Embarque em autocarro regular para o aeroporto de Punta 
Arenas. Continuação do programa base.

16 dias  Opção com Puerto Natales  



• Depósito imediato de 300 € após reserva 
    confirmada; Restante pagamento até 65 dias 
    antes da partida;
• Até 122 dias antes – cancelamento sem 
    gastos e devolução do depósito;
• Entre 121 e 64 dias antes – cancelamento = 
   300€
• Entre 64 e 52 dias antes – cancelamento = 
    25% do valor do cruzeiro
• Entre 51 e 42 dias antes – cancelamento = 
    50% do valor do cruzeiro
• Entre 42 e 32 dias antes – cancelamento = 
    75% do valor do cruzeiro
• Entre 31 até ao dia da partida – cancelamento 
    = 100% do valor do cruzeiro

As excursões descritas nos itinerários são nor-
malmente possíveis de ser realizadas. Não obs-
tante, a empresa marítima reserva o direito de 
alterar, mudar ou omitir parte do itinerário sem 
aviso prévio, seja motivada pelo bem-estar e 
segurança dos passageiros, para a preservação 
adequada do meio ambiente ou em caso de 
circunstâncias extraordinárias, casos fortuitos 
ou de força maior que o exija. Pelos mesmos 
motivos, a saída ou chegada das embarcações 
poderão estar sujeitas a eventuais mudanças. 
Da mesma forma, não há qualquer garantia de 
visualizar aves e animais já que a localização 
destes é variável.

Condições de pagamento / 
cancelamento Australis

Nota Australis

Argentina e Chile 2018/19
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Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa em duplo desde: 
Categoria Datas 13 Dias desde 15 Dias desde

Budget

24Set+27Mar’19 4.785 € 5.130 €
2-22Out+11-23Mar’19 5.220 € 5.590 €

26Out-Nov+Jan-7Mar’19 5.730 € 6.100 €
Dez 5.875 € 6.240 €

4*

24Set+27Mar’19 4.800 € 5.285 €
2-22Out+11-23Mar’19 5.300 € 5.750 €

26Out-Nov+Jan-7Mar’19 5.815 € 6.300 €
Dez 6.000 € 6.485 €

5*

24Set+27Mar’19 4.970 € 5.550 €
2-22Out+11-24Mar’19 5.450 € 6.000 €

26Out-Nov+Jan-7Mar’19 5.950 € 6.550 €
Dez 6.099 € 6.700 €

Cabines tipo B – se disponíveis, consulte-nos redução
Base Iberia cl.Q, domésticos LATAM cl.Q – consulte suplementos para outras classes e/ou companhias

Cidade Budget 4* 5*

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental

Calafate Bahia Redonda*** Design Suites Xelena Hotel & Suites

ushuaia Albatros**** Cilene del Faro Suites & Spa Arakur

Cruzeiro Australis Cabine A Cabine A Cabine A

Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge

santiago Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza



11 Dias

Argentina e Chile 2018/19

Itinerário:
aos Saltos del Petrohué. Embarque em catamarã para na-
vegar pelo Lago de Todos os Santos até Peulla. Desembar-
que e tempo livre. Transporte para Puerto Frias, cruzando 
a Cordilheira dos Andes. Formalidades aduaneiras e nave-
gação pelo Lago Frias até Puerto Alegre. Desembarque e 
transporte para Puerto Blest, onde se inicia a última na-
vegação em catamarã pelo Lago Nahuel Huapi até Puerto 
Pañuelo.  Desembarque e transporte para o hotel em Ba-
riloche. Alojamento.

7º dia: Bariloche 
Visita panorâmica percorrendo a Avenida Bustillo, con-
tornando o lago Nahuel Huapi até Playa Bonita e Cerro 
Campanário (teleférico não incluído), de onde se tem uma 
magnífica vista da região incluindo os Lagos Nahuel Huapi 
e Perito Moreno, a cidade de Bariloche e as penínsulas 
de São Pedro e Llao Llao. Prosseguimento para a Villa 
de Llao Llao, contornando o Lago Escondido e daí para o 
Lago Moreno atravessando a ponte Angostura e a Baía 
Lopez. Regresso a Bariloche, contornado a Lagoa Trébol. 
Alojamento.

8º dia: Bariloche / Buenos Aires  
Voo para Buenos Aires. Transporte ao hotel. Alojamento.

9º dia: Buenos Aires
Visita panorâmica da capital argentina: Avenida 9 de 
Julho - Teatro Colón, Obelisco e Plaza de La Repúbli-
ca; Plaza de Mayo - Casa Rosada, Catedral e Banco 
Nación; Bairros de San Telmo, Boca (com paragem no 
Camiñito), Puerto Madero, Recoleta e Palermo. Tarde 
livre. Ao final do dia, transporte à casa “La Ventana” 
para jantar e assistir a um espectáculo de tango. Alo-
jamento. Nota: possibilidade de ter uma aula de tango 
(consulte pag.3)

10º dia: Buenos Aires / Portugal
Transporte privado para o aeroporto e embarque com 
destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.

11º dia: Portugal
 Chegada. 

Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / santiago
 Voo regular com destino a Santiago, via cidade de 

ligação. Noite e refeições a bordo.

2º dia: santiago
Chegada. Transporte privado ao hotel. À tarde, visita da 
capital chilena: centro histórico com a Catedral Metro-
politana e o Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lucia no 
Parque Metropolitano, com uma vista panorâmica da ci-
dade, e os exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las 
Condes. Alojamento.

3º dia: santiago / Puerto Montt / Puerto Varas
Voo para Puerto Montt. Transporte ao hotel em Puerto Va-
ras, localizada em frente ao Lago Llaquihue e reconhecida 
pelos seus belos jardins. Alojamento.

4º dia: Puerto Varas (Puerto Montt, Puerto 
Varas e Frutillar) 
Saída para Puerto Montt – vista panorâmica desde o Mi-
rador e visita panorâmica da cidade: bairros residenciais, 
zonas comercial e portuária e mercado. Através da Pana-
mericana, regresso a Puerto Varas, onde se fará uma visita 
panorâmica, incluído as casas construídas em madeira pelos 
primeiros colonos alemães. Contornando o Lago Llanquile 
chega-se a Frutillar, cujas construções tradicionais foram 
renovadas, e os seus espectaculares jardins fazem um con-
traste único com o cume nevado do Vulcão Osorno em fun-
do. Visita ao Museu de Colonização Alemã. Almoço incluído 
entre as visitas. Alojamento.

5º dia: Puerto Varas 
Dia livre. Possibilidade de excursão opcional à Ilha de Chiloé 
(consulte pag.3). Alojamento.

6º dia: Puerto Varas / Bariloche – Cruzeiro 
pelos Lagos Andinos 
Saída para Petrohué contornando o lago, tendo sempre 
como paisagem de fundo o imponente Vulcão Osorno. 
Entrada no Parque Nacional Vicente Pérez Rosales e visita 

Travessia dos Lagos Andinos14 Argentina e Chile

Desde

2.730€

2 reFeições

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Santiago / 
   Puerto Montt; Bariloche / Buenos Aires / 
 Portugal em classe económica;
• 8 noites nos hotéis seleccionados em regime 
 de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades; 
• Assistência pelos nossos representantes 
    locais; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
     – 525€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Eco taxa em Bariloche
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

santiago Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza

Puerto Varas Solace**** Cabaña del Lago Cumbres Puerto Varas

Bariloche Design Suites**** NH Edelweiss Panamericano Resort & Casino

Buenos Aires NH Florida**** Pestana City Center & Spa Intercontinental

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 

Vulcão Osorno

Categoria Datas Duplo

Budget

Jun 2.730 €
Jul-Ago 2.950 €

Set-Nov+Jan-Abr’19 2.820 €
Dez 3.070 €

4*

Jun+Set 2.810 €
Jul+Mar-Abr’19 2.980 €

Ago+Out-Nov+Jan-Fev’19 2.885 €
Dez 3.150 €

5*

Jun+Set 2.915 €
Jul+Mar-Abr’19 3.100 €

Ago+Out-Nov+Jan-Fev’19 2.995 €
Dez 3.270 €

Base Iberia cl.Q, domésticos LATAM cl.Q – 
consulte suplementos para outras classes 
e/ou companhias



12 Dias

Desde

2.845€

2 reFeições

Argentina e Chile 2018/19
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Itinerário:
onde se tem uma espectacular vista da região (meios 
de subida não incluídos). Almoço incluído. Alojamento.

6º dia: Puerto Varas 
Dia livre. Possibilidade de excursão opcional à Ilha de Chi-
loé (consulte pag.3). Alojamento.

7º dia: Puerto Varas / Puerto Montt / Punta 
Arenas / Puerto natales 
Transporte ao aeroporto de Puerto Montt e voo para 
Punta Arenas. Transporte ao terminal e partida em au-
tocarro regular para Puerto Natales. Transporte ao hotel. 
Alojamento.

8º dia: Puerto natales (Torres del Paine) 
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu 
impressionante maciço andino rodeado de glaciares, 
saltos de água, lagos e lagoas. Visitas ao Salto Grande 
del Rio Paine, Lago e Glaciar Grey e Gruta de Milodón. 
Almoço pic-nic (box lunch). Regresso a Puerto Natales 
e alojamento.

9º dia: Puerto natales 
Dia livre. Possibilidade de realizar a Navegação aos Glaciares 
Balmaceda e Serrano (consulte pag.3). Alojamento.

10º dia: Puerto natales / Punta Arenas / santiago 
Transporte ao terminal e saída em autocarro regular para 
o aeroporto de Punta Arenas. Voo para Santiago. Aloja-
mento. Nota: hotel localizado no aeroporto, não são neces-
sário de transfers.

11º dia: santiago / Portugal
Embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a 
bordo.

12º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / santiago
 Comparência no aeroporto e embarque para Santia-

go, via Madrid. Noite e refeições a bordo.

2º dia: santiago
Transporte privado ao hotel. À tarde, visita da capital chi-
lena: centro histórico com a Catedral Metropolitana e o 
Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lucia no Parque Me-
tropolitano, com uma vista panorâmica da cidade, e os 
exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes. 
Alojamento.

3º dia: santiago (Viña del Mar e Valparaíso)
Excursão a Viña del Mar e Valparaíso. Valparaíso é o prin-
cipal porto marítimo do Chile, que tem estatuto de Patri-
mónio da UNESCO pela sua original arquitectura, ladeias, 
ruas estreitas, becos e escadas. Viña del Mar ou “Cidade 
Jardim” é a estância de veraneio mais apreciada do país, 
repleta de áreas verdes, bares e restaurantes em frente 
ao Oceano Pacífico. Alojamento. 

4º dia: santiago / Puerto Montt / Puerto Varas 
Voo para Puerto Montt. Transporte ao hotel em Puer-
to Varas, localizada nas margens do Lago Llaquihue. 
Tempo livre. Alojamento.

5º dia: Puerto Varas (Vulcão osorno e saltos 
de Petrohué) 
Partida para os Saltos do Rio Petrohué no Parque Na-
cional Vicente Perez Rosales, contornando o Lago Llan-
quihue, tendo sempre como pano de fundo o imponente 
Vulcão Osorno. Tempo livre para caminhar por entre a 
exuberante vegetação. Continuação para o Lago de To-
dos os Santos, o Lago Esmeralda. Regresso a Ensenada 
para subir o Vulcão Osorno até ao Centro de Ski, desde 

Torres del Paine

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Santiago / 
    Puerto Montt / Punta Arenas / Santiago / 
    Portugal em classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em regime 
    de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 refeições;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas as 
    cidades; 
• Assistência pelos nossos representantes locais; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
    – 510€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019 
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

santiago (cidade) Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza
santiago (aeroporto) Holiday Inn**** Holiday Inn Holiday Inn****
Puerto Varas Solace**** Cabaña del Lago Cumbres Puerto Varas
Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget
Jun-Set 2.845 €

Out-Nov+Jan-Abr’19 2.910 €
Dez 3.095 €

4*
Jun-Set+Mar-Abr’19 2.975 €
Out-Nov+Jan-Fev’19 3.150 €

Dez 3.330 €

5*

Jun-Ago 3.090 €
Set+Mar-Abr’19 3.225 €

Out-Nov+Jan-Fev’19 3.410 €
Dez 3.585 €

Base Iberia cl.Q, domésticos LATAM cl.Q – 
consulte suplementos para outras classes
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12 Dias

Desde

3.030€

2 reFeições

Nos Confins do MundoChile 17

Itinerário:
6º dia: ilha da Páscoa / santiago
Transporte ao aeroporto e voo para Santiago. Alojamen-
to. Nota: hotel localizado no aeroporto, não são necessário 
de transfers.

7º dia: santiago / Punta Arenas / Puerto natales
Voo para Punta Arenas. Transporte ao terminal e partida 
em autocarro regular para Puerto Natales. Transporte ao 
hotel. Alojamento.

8º dia: Puerto natales (Torres del Paine) 
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu 
impressionante maciço andino rodeado de glaciares, 
saltos de água, lagos e lagoas. Visitas ao Salto Grande 
del Rio Paine, Lago e Glaciar Grey e Gruta de Milodón. 
Almoço pic-nic (box lunch). Regresso a Puerto Natales 
e alojamento.

9º dia: Puerto natales
Dia livre. Possibilidade de realizar a Navegação aos Glaciares 
Balmaceda e Serrano (consulte pag.3). Alojamento.

10º dia: Puerto natales / Punta Arenas / santiago
Transporte ao terminal e saída em autocarro regular para 
o aeroporto de Punta Arenas. Voo para Santiago. Aloja-
mento. Nota: hotel localizado no aeroporto, não são neces-
sário de transfers.

11º dia: santiago / Portugal
Embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a bordo.

12º dia: Portugal
 Chegada. 

Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / santiago
 Comparência no aeroporto e embarque para Santia-

go, via Madrid. Noite e refeições a bordo.

2º dia: santiago
Transporte privado ao hotel. À tarde, visita da capital chi-
lena: centro histórico com a Catedral Metropolitana e o 
Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lucia no Parque Me-
tropolitano, com uma vista panorâmica da cidade, e os 
exclusivos bairros residenciais de Vitacura e Las Condes. 
Alojamento.

3º dia: santiago / ilha da Páscoa
Voo para Ilha da Páscoa, um dos locais mais remotos do 
planeta. Transporte ao hotel e alojamento.

4º dia: ilha da Páscoa 
Dia completo de excursão visitando o centro arqueológi-
co de Akahanga; o vulcão Rano Raraku onde se esculpiu 
quase toda a totalidade dos moais existente, mais de 300 
estátuas em diferentes processos de construção; Ahu 
Tongariki, onde as colossais estátuas foram destruídas 
pelo maremoto de 1960 (Ahu Te Pito Kura e Ngau Ngau). 
Almoço pic-nic (lunch box). Alojamento.

5º dia: ilha da Páscoa 
De manhã visita ao vulcão Rano Kau, à cidade cerimo-
nial de Orongo com a sua concentração de petróglifos 
e Vinapu com os seus 2 Ahu. À tarde visita a Ahu Akivi 
com os seus 7 moais observando o mar, às Grutas de 
Ana Tepahu e Pun-a-Pau. Alojamento.

Ilha da Páscoa

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Santiago / 
    Ilha da Páscoa / Santiago / Punta Arenas 
    / Santiago / Portugal em classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em 
    regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 2 almoços pic-nic;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas 
   as cidades; 
• Assistência pelos nossos representantes locais; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e com-
    bustível – 519€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019 
(mín. 2 participantes) 

Cidade Budget 4* 5*

santiago (cidade) Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza

santiago (aeroporto) Holiday Inn**** Holiday Inn Holiday Inn****

Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge

ilha da Páscoa Otai*** Hare Noi Hare Noi****

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 
Categoria Datas Duplo

Budget Jun-Nov+Jan-Abr’19 3.030 €
Dez 3.230 €

4*

Jun-Ago+Mar-Abr’19 3.370 €
Set 3.510 €

Out-Nov+Jan-Fev’19 3.615 €
Dez 3.810 €

5*

Jun-Ago 3.395 €
Set 3.670 €

Out-Nov+Jan-Fev’19 3.795 €
Dez 3.990 €

Mar-Abr 3.525 €
Base Iberia cl.O, domésticos LATAM cl.O, voos IPC 
cl.K – consulte suplementos para outras classes



12 Dias

Argentina e Chile 2018/19

Itinerário:
6º dia: san Pedro de Atacama / Calama / 
Punta Arenas 
Transporte ao aeroporto de Calama e voo para Punta Arenas 
(via Santiago). Transporte ao hotel. Alojamento.

7º dia: Punta Arenas / Puerto natales 
Manhã livre para conhecer a cidade. Saída em autocarro re-
gular para Puerto Natales. Transporte ao hotel. Alojamento.

8º dia: Puerto natales (Torres del Paine)  
Visita ao Parque Nacional Torres del Paine, com o seu im-
pressionante maciço andino rodeado de glaciares, saltos 
de água, lagos e lagoas. Visitas ao Salto Grande del Rio 
Paine, Lago e Glaciar Grey e Gruta de Milodón. Almoço pic-
nic (box lunch). Regresso a Puerto Natales e alojamento.

9º dia: Puerto natales
Dia livre. Possibilidade de realizar a Navegação aos Gla-
ciares Balmaceda e Serrano (consulte pag.3). Alojamento.

10º dia: Puerto natales / Punta Arenas / santiago
Transporte ao terminal e saída em autocarro regular para 
o aeroporto de Punta Arenas. Voo para Santiago. Aloja-
mento. Nota: hotel localizado no aeroporto, não são neces-
sário de transfers.

11º dia: santiago / Portugal
Embarque com destino a Portugal. Noite e refeições a 
bordo.

12º dia: Portugal
 Chegada. Fim dos nossos serviços.

1º dia: Portugal / santiago
 Voo regular com destino a Santiago, via cidade de 

ligação. Noite e refeições a bordo.

2º dia: santiago
Chegada. Transporte privado ao hotel. À tarde, visita da capi-
tal chilena: centro histórico com a Catedral Metropolitana e o 
Palácio de La Moneda; Cerro Santa Lucia no Parque Metropo-
litano, com uma vista panorâmica da cidade, e os exclusivos 
bairros residenciais de Vitacura e Las Condes. Alojamento.

3º dia: santiago / Calama / san Pedro de Atacama
Voo para Calama. Transporte ao hotel em São Pedro, oásis localizado no 
meio do deserto mais árido do mundo - o Deserto de Atacama. À tarde 
saída para apreciar o pôr-do-sol num dos melhores lugares do mundo para 
tal - a cordilheira de Sal com os seus Vales de Marte e da Lua. Alojamento.

4º dia: Deserto de Atacama
Dia dedicado ao altiplano do Atacama. Visita ao Salar de Ataca-
ma, o depósito de sal maior do Chile. Este extenso mar salgado 
é constituído por pequenas lagoas de tons azul, turquesa, rosa 
e cinzento, onde se pode observar uma colónia de flamingos. 
Continuação para Toconao, Lagoa Chaxa, a 2300m de altura e 
Lagoas Miscanti e Miñiques, a 4500m. Por último o povoado de 
Socaire, cujas tradições ancestrais ainda perduram. Alojamento.

5º dia: Deserto de Atacama 
Dia livre. Possibilidade de realizar excursão opcional aos 
Geysers del Tatio (consulte pag.3). Alojamento.

Extensão válida para os programas “O 
Melhor do Chile” e “Desertos e Glaciares”

Nota

Deserto e Glaciares18 Chile

Desde

3.110€

1 reFeição

Datas de  
partida:

• Passagem aérea Portugal / Santiago / 
  Calama / Punta Arenas / Santiago / 
   Portugal em classe económica;
• 9 noites nos hotéis seleccionados em 
   regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola;
• 1 almoço pic-nic;
• Entradas nos parques nacionais;
• Transfers de chegada e saída em todas 
   as cidades; 
• Assistência pelos nossos representantes locais; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e com-
    bustível –  520€ (suj. a alterações)
• Seguro de viagens VIP

os preços não incluem:
• Despesas de reserva

extensão à ilha da Páscoa
• Passagem aérea Santiago / Ilha da Páscoa 
    / Santiago / em classe económica;
• 3 noites no Hotel Hare Noi Rapa Nui**** 
   em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Visitas com guias locais em língua espanhola 
    (Praia de Akena, Orongo e Ahu Akivi);
• 1 almoço pic-nic;
• Taxa de entrada;
• Transfers de chegada e saída; 
• Taxas de serviço e IVA
• Taxas de aeroporto, segurança e com-
   bustível – 21€ (suj. a alterações)

Serviços Incluídos:

Diárias de Junho de 2018 a Abril de 2019
(mín. 2 participantes) 

Alojamento Previsto: 

Preços por pessoa desde: 

Atacama

Categoria Datas Duplo

Budget Jun-Nov+Jan-Mar’19 3.110 €
Dez 3.310 €

4*
Jun-Set+Mar-Abr’19 3.250 €
Out-Nov+Jan-Fev’19 3.350 €

Dez 3.555 €

5*

Jun-Ago 3.470 €
Set+Mar-Abr’19 3.630 €

Out-Nov+Jan-Fev’19 3.850 €
Dez 4.050 €

Extensão à Ilha da Páscoa Jun-14Set+Mar-Abr’19 1.300 €
15Set-Fev 1.450 €

Base Iberia cl.O, domésticos LATAM cl.O; extensão Ilha da Páscoa base LATAM cl.K  – consulte suplementos para outras classes; 

Cidade Budget 4* 5*

santiago (cidade) Atton Las Condes**** Atton El Bosque Crowne Plaza
santiago (aeroporto) Holiday Inn**** Holiday Inn Holiday Inn****
san Pedro Casa Don Tomás*** Altiplânico Cumbres Atacama****
Punta Arenas Rey Don Felipe**** Cabo de Hornos Cabo de Hornos****
Puerto natales Vendaval*** Costa Australis Remota Patagonia Lodge
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orGAniZAção: As viagens constantes deste programa, 
são organizados ao abrigo do Decreto/Lei n.º 198/93, 
que regu- lamenta a actividade das Agências de Viagem e 
Turismo e da responsabilidade técnica do Operador LUSA-
NOVA Excursões e Turismo, Lda. com sede na Av. João XXI, 
9-A, 1000-298 Lisboa, Contribuinte Fiscal n.º 500170894, 
sociedade por quotas com o capital social de 450.000,00€, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o n.º 500170894, com o RNAVT nº 1739.

insCrições: No acto da inscrição, o cliente deposita 30% 
do preço da viagem, liquidando os restantes 70% até 30 
dias antes da partida. Se a inscrição tiver lugar a 30 dias ou 
menos da data da partida o preço total da viagem será pago 
no acto da inscrição, ficando esta condicionada à obtenção 
da parte dos fornecedores da confirmação das reservas 
de todos os serviços. O Operador organizador reserva-se 
o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas.

DesPesAs De reserVA: Por cada processo de reserva 
serão cobradas despesas no valor 20€, não reembolsáveis, 
mesmo em caso de desistência.

DesPesAs De ALTerAções: Por cada alteração (nomes, 
datas, tipo de quarto, viagem, etc) – 20€

DoCuMenTAção: O cliente deverá possuir em boa or-
dem a sua documentação pessoal e familiar (bilhete de 
identidade, passaporte, visto, documentação militar, au-
torizações para menores, certificados de vacinas e outros 
eventualmente exigidos). As documentações são  sem-
pre  da  responsabilidade do cliente. O operador declina 
qualquer responsabilidade pela recusa de concessão de 
vistos ou a não permissão de entrada do participante em 
país estrangeiro. Nestes casos aplicam-se as condições 
estabelecidas na cláusula “Desistências”, sendo ainda da 
responsabilidade do cliente, todo e qualquer custo que tal 
situação acarretar.

BAGAGeM: 1) O Operador é responsável pela bagagem nos 
ter- mos legais; 2) O passageiro tem a obrigação de recla-
mar junto da entidade prestadora de serviços, no momen-
to da subtracção, deterioração ou destruição da bagagem; 
3) A responsabilidade do Operador só poderá ser accionada 
mediante a apresentação do comprovativo da reclamação 
prevista no número anterior.

ConDições PArA CriAnçAs: Nas viagens em que seja 
utilizado o transporte aéreo, as crianças até 2 anos incom-
pletos (sempre que não ocupem lugar no avião e que os 
serviços que utilizem nos hotéis, restaurantes, etc, sejam 
pagos pelos seus acompanhan- tes), terão 90% de des-
conto. Dos 2 aos 12 anos incompletos poderão ter 25% de 
desconto no transporte aéreo. Alguns programas, devido à 
sua especifidade, terão outras condições que poderão não 
coincidir com aquelas aqui mencionadas. Deverá sempre 
solicitar a informação de condições para crianças.

TAXAs De AeroPorTo: Os valores das taxas de aero-
porto, de segurança e combustível apresentados nesta 
brochura foram calculados à data da impressão da mes-
ma. Devido às constantes alterações, o valor das taxas fica 
sujeito a reconfirmação na altura da emissão dos bilhetes. 

Para alguns destinos existem taxas de aeroporto que não 
podem ser incluídas nos bilhetes. Estas devem ser pagas 
localmente pelos passageiros nos aeroportos em que se-
jam exigidas

HorAs De CHeGADA e PArTiDA: As horas de chegada e 
partida estão indicadas na hora local do respectivo país, 
de acordo com os horários disponíveis e previstos à data 
de impres- são deste programa, pelo que estão sujeitas a 
alteração. Nas viagens em que o transporte total ou parcial 
seja o autocarro, os horários são sempre aproximados, Em 
todos os meios de transporte utilizados ressalvam-se os 
atrasos resultantes de razões técnicas ou outras relacio-
nadas quer com os próprios meios de transporte, quer com 
empresas transportadoras.

Pensão CoMPLeTA: Nas viagens organizadas em regime 
de “Pensão Completa” nunca estão incluídas nos preços as 
refeições que coincidam com as horas de voo, transporte 
de e para aeroportos ou de espera entre ligações aéreas.

ALTerAções PeLo CLienTe: Caso seja possível, sem-
pre que um cliente,  inscrito  para  uma  determinada  
viagem desejar mudar a sua inscrição para uma outra 
viagem ou para a mesma com partida em data diferen-
te, deverá pagar a taxa, como despesas de alteração. 
Contudo, quando a mudança tiver lugar com 30 dias ou 
menos de antecedência em relação à data da partida da 
viagem para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se 
os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, 
fica sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica 
“Desistências”.

ALTerAções PeLo oPerADor: Sempre que existam 
razões que  o  justifiquem, o  Operador  poderá  alterar a 
ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou 
substituir os hotéis previstos por outros de categoria e lo-
calização similar. Se circunstâncias imprevistas  obrigarem  
a  suspender qualquer viagem, os clientes terão sempre o 
direito ao reembolso das quantias pagas.

ALTerAção Ao Preço: Os preços constantes neste pro-
grama estão baseados nos custos dos serviços e taxas de 
câmbio vigentes à data de impressão, pelo que estão su-
jeitos a alteração que resulte das variações no custo dos 
transportes ou do combustível, de direitos, voos, impostos, 
taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verificar uma 
alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamen-
te informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for 
fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscri-
ção nos mesmos termos e condições que os previstos na 
rubrica“Impossibilidade de cumprimento”.

CÂMBios: Os preços deste catálogo foram calculados ao 
câmbio 1€= $1,17 de Maio de 2018

reeMBoLsos: Depois de iniciada a viagem não é devido 
qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo clien-
te. A não prestação de serviços previstos no programa de 
viagem por causas não imputáveis ao Operador organi-
zador e caso não seja possível a substituição por outros 
equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado 
pela diferença entre o preço dos serviços previstos e o dos 
efectivamente prestados.

reCLAMAções: Somente poderão ser consideradas des-
de que apresentadas por escrito à agência onde se efec-
tuou a reserva e liquidação da viagem e num prazo não 
superior a 20 dias após o final da mesma. As reclamações, 
de acordo com directiva do Conselho da União Europeia, só 
poderão ser aceites, desde que tenham sido participadas 
aos fornecedores dos serviços (hotéis, restaurantes, guias, 
agentes locais, etc.) durante o decurso da viagem, exigindo 
dos mesmos os respectivos documentos comprovativos 
da ocorrência.

iMPossiBiLiDADe De CuMPriMenTo: Se por factos não 
im- putáveis ao Operador organizador, este vier a ficar im-
possibilitado de cumprir algum serviço essencial constante 
do programa da viagem, tem o cliente o direito a desistir da 
mesma, sendo imediatamente reembolsado de todas as 
quantias pagas ou em alternativa, aceitar uma alteração e 
eventual variação de preço. Se os referidos factos não im-
putáveis ao Operador organizador vierem a determinar a 
anulação da viagem, pode o cliente ain- da optar por partici-
par num outra viagem organizada, de preço equivalente. Se 
a viagem organizada proposta em substituição for de preço 
inferior, será o cliente reembolsado da respectiva diferença.

MíniMo De PArTiCiPAnTes: Caso não seja atingido o 
número mínimo de participantes exigido, o operador pode 
cancelar a viagem, notificando o cliente com pelo menos 8 
dias de antecedência, não havendo, neste caso, responsa-
bilidade civil da agência pela rescisão

DesisTÊnCiAs/AnuLAções: Se o cliente ou alguns dos 
seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar 
todos os encargos a que desistência dê lugar e ainda uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. 
Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 
diferença entre a quantia já paga e os montantes acima 
referidos.

resPonsABiLiDADe: A responsabilidade do Operador 
organizador das viagens constantes deste catálogo e 
emergentes das obrigações assumidas, encontra-se ga-
rantida por seguro de responsabilidade civil na Companhia 
Tranquilidade Seguros, apólice nº 8900703571, no mon-
tante de 75.000€ e por caução no Banco Espírito Santo de 
250.000€ nos termos da legislação em vigor.

iVA: Os preços mencionados neste programa reflectem já 
o Im- posto de Valor Acrescentado (IVA) à taxa actual (23%).

oBserVAções: Todos os preços são válidos salvo erros ti-
pográ- ficos. Os erros de cálculo ou escrita eventualmente 
constantes dos presentes programas impotam na rectifi-
cação dos mesmos, nos termos do artigo 249 do código 
civil. Este catálogo está redigido confome o anterior acordo 
ortográfico.

noTA: As presentes condições gerais poderão ser com-
plemen- tadas por quaisquer outras específicas desde que 
devidamente acordadas pelas partes.

VALiDADe: Esta brochura é válida de Junho de 2018  a Abril 
de 2019.

eDição: Esta brochura foi editada em Maio de 2018.

Argentina e Chile 2018/19

A LusAnoVA Tours é aderente do Provedor do Cliente das Agências de Viagens. Eventuais reclamações deverão ser apresentadas no prazo 
máximo de 20 dias a contar do fim da viagem a que respeita. As reclamações devem ser apresentadas por escrito para a morada a seguir 
indicada, sem formalidades especiais, devendo conter o nome e morada do queixoso: Rua Duque de Palmela, 2 - 1ºDto., 1250-098 Lisboa. 
Fax: 213 520 140, Email: provedor@apavtnet.pt. As queixas são objecto de apreciação preliminar, podendo não ser aceites caso apresenta-
das manifestamente com má fé ou desprovidas de fundamento. As decisões do Provedor do Cliente são sempre comunicadas por escrito à 
Agência em causa, e esta deverá corrigir a situação irregular, se existir, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão.

Provedor do Cliente




