
  

 

DESCRIÇÃO DOS PASSEIOS 

 

Valle Nevado e Farellones 

Primeiramente fazemos uma parada em uma loja de aluguel de roupas de neve (Rental), para depois 

subir a Cordilheira dos Andes em direção aos pontos turísticos para tirar fotos panorâmicas. Para otimizar 

o tempo do cliente, é importante saber se o passeio é só panorâmico ou se também vão participar das 

atividades do Parque Farellones ou Valle Nevado. 

 

Estação de Ski Farellones 

 

Em Farellones além da prática de Ski e Snowboarding, há outras atrações relacionadas a neve, como 

Trineo (trenó), Tubing, Silla panorámica, Fat bike, Canopy (tirolesa) e jogos para crianças. Para aproveitar 

melhor as atividades, nós começamos a buscar os clientes a partir das 06h da manhã e normalmente 

finaliza entre 14h / 15h para evitar o trânsito da volta.  

No Parque Farellones é cobrada uma entrada única para aproveitar todas as atividades. Para quem for 

esquiar, pode comprar o ingresso que inclui aulas e equipamentos para Ski ou Snowboard. Com esse 

mesmo ingresso é possível disfrutar das demais atrações. 

Para quem não for esquiar, tem a opção de entrada para quem deseja curtir o parque e atrações dos 

brinquedos de sua preferência. 

 

Estação de Ski Valle Nevado 

A próxima parada é na estação de Ski Valle Nevado, onde ficaremos em torno de uma hora para visitação 

apenas para a área permitida. Somente panorâmico. 

Para quem deseja esquiar, a estrutura do Valle Nevado dispõe de lanchonetes e cafeterias para todos os 

turistas. 

Saída: Entre 6h00/6h30 (aproximadamente) 

Retorno à Santiago: Entre 16h00/17h00 (dependendo das condições climáticas e de trânsito) 

Valor: Pesos: 25.000 CLP por pessoa / Reais: R$ 150,00 por pessoa. 

 



  

 

 

Centro de Ski Portillo 
 

Transfer in/out ao centro de Ski Portillo, não está incluso refeições, ticket de estrada na estação, roupa e 

equipamentos. 

Saída a partir das 6h30 e retorno a Santiago às 18h00 (aproximadamente).  

Observação: Mínimo 4 pessoas. 

Valor: Pesos: 55.000 CLP por pessoa. / Reais: R$325,00 por pessoa. 

 

Vinícola Concha y Toro 

  
A vinícola Concha y Toro está situada no Valle del Maipo, mais precisamente na zona rural de Pirque, a 

uma hora de Santiago. Concha y Toro é um dos passeios mais tradicionais em Santiago e a vinícola é uma 

das mais conhecidas do Chile. O tour começa pelo bosque e jardins da propriedade até chegar na antiga 

casa de verão da família Concha y Toro onde será abordado um pouco sobre o cultivo, tipos de uva, 

armazenamento e produção dos vinhos. Durante o trajeto será contada um pouco sobre a história da 

família e da vinícola, que foi fundada por Don Melchor Concha y Toro em 1883. Os turistas terão acesso à 

parte subterrânea onde ficam as barricas de carvalho para armazenamento dos vinhos, e aí então será 

contada a famosa lenda do Casillero del Diablo que mesmo sendo o vinho mais simples feito por eles, é 

mais famoso da vinícola. 

O que inclui: 

 

• Transporte turístico para a vinícola com transfer de/para hotéis; 

• Entrada que inclui visita com guia bilíngue da vinícola (Português, Espanhol e Inglês); 

• Degustação e brinde da vinícola; 

• Duração de aproximadamente 4 horas, entre deslocamento e tour interno na vinícola 

• Horário de saída e chegada conforme agendamento com a vinícola. 

 

Tour Tradicional: Pesos: 30.000 CLP por pessoa / Reais: R$175,00 por pessoa. 

Tour Marques: Pesos: 50.000 CLP por pessoa / Reais: R$295,00 por pessoa. 

 

 

 

 

Vinícola Undurraga 



  

 

 
Undurraga foi fundada em 1885 por Don Francisco Undurraga Vicuña, que chamou Santa Ana em 

homenagem a sua esposa Ana Fernández Iñiguez. Foi um dos primeiros vinhedos do Chile vindos da 

França e Alemanha sob a supervisão do enólogo francês M. Pressac. Por volta de 1890 começou a 

construção do Parque Vine, pelo renomado arquiteto George Monsieur Henri Dubois, onde árvores como 

cedros do Líbano, Ceiba del Tropico e de bordo japonês foram plantadas, entre outras espécies. Em 1891 

a primeira colheita foi conduzida pelo enólogo Monsieur Pacoteaux. No início de 1900 a vinha foi 

ampliada com a construção de dois anexos aos navios adega originais. Viña Undurraga, em 1903, tornou-

se a primeira vinícola chilena a exportar para os Estados Unidos e, mais tarde, em 1930, as exportações 

começaram na América Latina, principalmente México e Colômbia. 

 
O que inclui: 

 

• Transporte turístico para a vinícola com transfer de/para hotéis; 

• Entrada que inclui visita com guia em Espanhol da vinícola (fácil compreensão); 

• Degustação e brinde da vinícola; 

• Duração de aproximadamente 4 horas, entre deslocamento e tour interno na vinícola 

• Horário de saída e chegada conforme agendamento com a vinícola. 

 

Valor: Pesos: 30.000 CLP por pessoa. / Reais: R$ 175,00 por pessoa. 

 

Vinícola Santa Rita 

 
Situada a apenas 50 minutos da região central de Santiago, conta a lenda que em 1814, 120 patriotas 

que lutaram pela independência do Chile foram abrigados na fazenda Hacienda del Paine, após uma luta 

com soldados espanhóis. A dona da fazenda, Dona Paula Jaraquemada, defendeu estes homens. Em 

homenagem a este fato histórico, a Vinícola Santa Rita denominou uma de suas mais conhecidas linhas 

como o nome de 120 CCC que é um vinho diferente, pois tem combinação de três uvas em um só vinho: 

Carmenère, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. 

 

O que inclui: 

• Transporte turístico para a vinícola com transfer de/para hotéis; 

• Entrada que inclui visita com guia bilíngue da vinícola (Português, Espanhol e Inglês); 

• Degustação e brinde da vinícola; 

• Duração de aproximadamente 4 horas, entre deslocamento e tour interno na vinícola 

• Horário de saída e chegada conforme agendamento com a vinícola. 

 

Valor: Pesos: 32.000 CLP por pessoa. / Reais: R$ 190,00 por pessoa. 

 

Tour Valle de Casablanca 



  

 

Visita a 3 vinícolas do Valle de Casablanca conforme a preferência do cliente. Nosso passeio inclui apenas 

transfer in/out. Tour e degustação fica a critério da escolha dos clientes. 

Sugestões de Vinícolas: El Quadro, House Casa del Vino, Matetic, Catrala, Kingston, Quintay, Loma Larga, 

La Recova, Willian Cole, Emiliana, Casas del Bosque, Indómita, Viñamar e Veramonte. 

Para o almoço, sugerimos o restaurante dentro da vinícola Casa del Bosque (não incluso). 

 

Saída as 8h00/8h40hs e retorno a Santiago às 17h00 (aproximadamente). 

Mínimo 4 pessoas 

Valor 

Pesos: 55.000 CLP por pessoa. 

Reais: R$ 325,00 por pessoa. 

Tour Valle de Colchágua 

 

Visita a 3 vinícolas do Valle de Colchágua conforme a preferência do cliente. Nosso passeio inclui apenas 

transfer in/out. Tour e degustação fica a critério da escolha dos clientes. 

Sugestões de Vinícolas: Casa Silva, Koyle, Los Vascos, MontGras, Neyen, Santa Cruz, Ventisquero, 

Apaltagua, Viña Escondida, Montes, Lapostolle e Viu Manett. 

Parada para almoço, sugestão restaurante dentro da Vinícola Viu Manet (não incluso). 

Saída as 8h00/8h40hs e retorno aproximado a Santiago às 17h00 (aproximadamente). 

Mínimo 4 pessoas. 

Valor: Pesos: 65.000 CLP por pessoa / Reais: R$385,00 por pessoa. 

Embalse el Yeso (Cajón del Maipo) 

Primeiramente fazemos uma parada em uma loja de aluguel de roupas de neve (Rental), para depois 

subir a Cordilheira dos Andes em direção aos pontos turísticos: 

 Túnel Tinoco; 

 Las Cáscaras; 

 Embalse el Yeso. 

Saída a partir das 6h00/6h30 e retorno aproximado em Santiago às 15h00/16h00. 

Valor: Pesos: 30.000 CLP por pessoa / Reais: R$175,00 por pessoa. 

 

Embalse el Yeso + Termas de Colinas (Cajón del Maipo) 

Primeiramente fazemos uma parada em uma loja de aluguel de roupas de neve (Rental), para depois 

subir a Cordilheira dos Andes em direção aos pontos turísticos: 



  

 

 Túnel Tinoco; 

 Termas de Colinas (ticket de entrada incluso); 

 Las Cáscaras; 

 Embalse el Yeso. 

Saída a partir das 6h00/6h30 e retorno aproximado em Santiago entre 16h00/17h00. 

Valor 

Pesos: 50.000 CLP por pessoa / Reais: R$295,00 por pessoa. 

 

Viña del Mar e Valparaíso 

 

 Saída a partir das 7h00 e retorno próximo às 17h30/ 18h30 em Santiago (dependendo das 

condições de trânsito; 

 Río Tinto (mercado de vinhos); 

 Valparaíso: Congresso, casa de Pablo Neruda (panorâmico), Cerro Alegre, Plaza Sotomayor, Porto, 

mirante 21 de Mayo e visita aos Lobos Marinhos; 

 Viña del Mar: Relógio das Flores, Moai, Cassino (panorâmico) e praia. 

 Almoço não incluso. Sugestões Adaneva (Viña del Mar) ou Río Tinto (Valparaíso); 

 Vinícola do Vale de Casablanca (panorâmico). Sugestão: Indomita. 

Valor 

Pesos: 25.000 CLP por pessoa. 

Reais: R$150,00 por pessoa. 

 

Isla Negra, Pomaire e Algarrobo 

 

 Visita a cidade artesanal Pomaire; 

 Visita a casa de Pablo Neruda (não incluso o ticket de entrada) 

 Algarrobo panorâmico (maior piscina do mundo) ambiente privado, piscina pertence ao hotel. 

 Praia de Algarrobo (panorâmico) 

Saída a partir das 8h00 e retorno aproximado a Santiago às 17h00. 

Obs: Conforme cada grupo, pode substituir Pomaire por uma Vinicola. 

 

Mínimo 4 pessoas 

Valor 



  

 

Pesos: 50.000 CLP por pessoa. 

Reais: 295,00 por pessoa. 

 

Parque Safari 

O Safari Park é muito mais do que um zoológico, embora os safáris sejam as atrações mais populares, existem 

muitas outras atividades que irão surpreendê-lo. Valor pago inclui transfer in/out + entrada do parque. 

Demais atrações serão de responsabilidade do cliente diretamente na recepção.  

 

Saída a partir das 8h00 e retorno aproximado a Santiago às 15h00 com ticket de entrada incluso. 

 

 
 
ATIVIDADES OPCIONAIS 

 

 Big Feline Safari - Tour em veículo para interagir com tigres brancos e leões africanos ($ 5.000 pesos); 

 Herbívoros Safari - Tour de trem para interagir com animais herbívoros como girafa, zebras, avestruzes, 

antílopes ($ 4.500 pesos); 

 Safari jurássico - Tour em um caminhão militar através de uma floresta cheia de dinossauros 

Animatronics em tamanho real ($ 4.500 pesos); 

 Expedição Safari - Viaje pela água e aterre em um veículo anfíbio através de uma floresta cheia de  

Dinossauros Animatronics de tamanho real e pelo Safari de animais herbívoros. ($ 12.000 pesos). 

 

Valores sujeitos a reajuste. 

 

Mínimo 4 pessoas 

Valor 

Pesos: 50.000 CLP por pessoa. 

Reais: R$ 295,00 por pessoa. 

 

 

 

Cena show Bali-Hai 

Translado hotel / restaurante, está incluso o jantar + show (entrada, prato principal e sobremesa, um drink 

à escolha, uma taça de vinho e ou refrigerante, água). 

Saída às 20h00 e retorno às 00h00 (ou antes).  

Valor  

Pesos: 55.000 CLP por pessoa. 

Reais: R$ 325,00 por pessoa. 


