Argentina e Chile

Vgs Tmp

1º DIA: Porto ou Lisboa - Madrid
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indicado. Formalidades de
embarque e partida com destino a Buenos Aires, via Madrid. Noite e refeições a
bordo.
2º DIA: Buenos Aires
Chegada, assistência do nosso representante local e transfer ao hotel. Buenos Aires,
também conhecida como a “Rainha de Prata”. Alojamento.
3º DIA: Buenos Aires
Pequeno-almoço. De manhã, saída para realizar uma visita panorâmica da capital
argentina. Descubra a beleza de Buenos Aires, conhecendo o seu Centro Cívico,
começando pelo imponente Congresso Nacional e a Praça de Maio com a casa do
Governo (Casa Rosada), a Catedral Metropolitana e o Cabildo. Visita ao Teatro
Cólon, uma das jóias mundiais no que à ópera diz respeito. Passagem pelo tradicional
bairro de San Telmo, cuja mágica atmosfera nos fará retroceder no tempo, e por La
Boca onde se estabeleceram os primeiros imigrantes italianos, famosa pela sua
arquitectura pitoresca e colorida. Continuação até Palermo, bairro residencial onde
se encontram o Zoo, o Parque 3 de Fevereiro, o Planetário, etc. Finalmente, visita de
La Recoleta, um dos bairros mais exclusivos da cidade, onde veremos o famoso
cemitério, elegantes boutiques, restaurantes excelentes e cafés ao ar livre. Tarde
livre. De noite, recomendamos jantar espectáculo no Esquina Carlos Gardel
(opcional). Alojamento.
4º DIA: Buenos Aires
Pequeno-almoço. Saída para realizar a excursão “Festa Gaúcha”. Poderá desfrutar
de uma típica estância argentina (fazenda), saborear as empadas e um churrasco
crioulo acompanhado por deliciosos vinhos argentinos. Estas estâncias encontramse regra geral a cerca de 150 km da cidade de Buenos Aires na majestosa paisagem
de La Pampa. Divirta-se com música folclórica ao vivo, tango argentino e uma
demonstração da destreza gaúcha, podendo dar passeios a cavalo ou em
carruagem. Regresso ao hotel. Alojamento.
5º DIA: Buenos Aires - Bariloche (vôo doméstico)
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto local e embarque em voo regular com
destino a Bariloche. Recepção no aeroporto e transfer ao hotel. Localizada na região
noroeste da Patagónia Argentina, a 1627 km da capital Buenos Aires e a 764 metros
sobre o nível do mar, e sobre a costa sul do imponente Lago Nahuel Huapi, San
Carlos de Bariloche apresenta-se como o principal pólo turístico da Província de Rio
Negro e como um dos mais importantes do país. Desde há 800 anos que o Homem
habita esta região e se maravilha perante a beleza que a mesma possui. Esta é
protegida e conservada desde 1934 pelo Parque Nahuel Huapi, com uma superfície
de 7120 km . Alojamento.
6º DIA: Bariloche
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída para realizar uma excursão com início
na Avenida Bustillo. O caminho torneia o Lago Nahuel Huapi. Ao quilómetro 8,
encontra-se Playa Bonita, dividindo-se aí a Ilha Huemul. 10 km depois de atravessar
diversos cenários e paisagens, chegada à colina Campanário. A partir daqui transfer
até ao cume (1500 metros), onde se pode apreciar uma das mais belas e fascinantes
vistas da região. Observe os lagos Nahuel Huapi, Perito Moreno, a Lagoa Trébol, a
Península San Pedro e Llao Llao, a Ilha Victoria, a colina Otto, a Catedral e a cidade
de San Carlos de Bariloche. Continuando pela Avenida Bustillo e depois de passar
pela Península San Pedro, encontra-se a Península de Llao Llao, albergando a jóia
arquitectónica regional, a “Capela San Eduardo”. Continuação pela Ponte Angostura
e Baía López ao pé da colina homónima até chegar ao Miradouro, varanda natural
com vista panorâmica sobre o Lago Moreno e a Península Llao Llao. Regresso à
cidade. Tarde livre. Alojamento.

Reserve já

7º DIA: Bariloche
Pequeno-almoço. Dia livre. Sugerimos a realização de uma excursão (opcional)
à Ilha Victoria e ao Bosque de Arrayanes ou à colina Catedral. Alojamento.
8º DIA: Bariloche - Cruzeiro dos Lagos - Puerto Mont - Puerto Varas (Chile)
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer para dar início ao Cruzeiro
dos Lagos que unem a Argentina e o Chile. Este percurso alterna navegações
de barco, atravessando os diferentes lagos, com secções de estrada que se
percorrem de autocarro por caminhos de frondosa vegetação e belíssima
paisagem. O itinerário é o seguinte:
- Bariloche – Puerto Pañuelo: 25 km, 30 minutos de autocarro;
- Puerto Pañuelo – Puerto Blest: 15 milhas, 1:30 horas de barco navegando pelo
Lago Nahuel Huapi;
- Puerto Alegre – Puerto Frias: 3 km, 15 minutos de autocarro;
- Puerto Frias – Peulla: 27 km, 2 horas de autocarro;
- Peulla – Petrohue: 20 milhas, 1:40 horas de barco atravessando o Lago Todos
Los Santos, com magníficas vistas do Vulcão Osorno;
- Petrohue – Puerto Mont/Puerto Varas – Petrohue: 76 km, 2 horas
de autocarro, contornando o Lago Llanquihue.
***De Maio a Agosto é necessário pernoitar em Peulla, pelo que o cruzeiro se
realiza em dois dias e o itinerário prolonga-se por mais um dia. O resto do ano a
excursão faz-se num dia.
Chegada e transfer ao hotel. Alojamento.
9º DIA: Puerto Mont - Puerto Varas - Santiago do Chile (vôo doméstico)
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto e partida em voo com destino à cidade
de Santiago do Chile. Chegada, recepção no aeroporto e transfer ao hotel.
Alojamento.
10º DIA: Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, percorrendo os principais sítios
de interesse turístico de Santiago com início no centro histórico e acabando nos
modernos edifícios que dela emergem. Visita do centro da cidade: Alameda
Bernardo O’Higgins, onde se encontra o Palácio Presidencial de la Moneda,
Passeios Pedonais de Huérfanos e Ahumada, os quais reúnem a maior
actividade comercial da cidade e que conduzem à Praça de Armas.
Continuação passando pela Igreja Catedral, Correio Central e Câmara
Municipal de Santiago. Conheceremos posteriormente a colina de Santa Lucía,
importante sítio arquitectónico e ponto estratégico da fundação da cidade, o
Parque Florestal e o Museu de Belas Artes com o rio Mapocho ao seu lado.
Travessia do rio para chegar ao Bairro Bellavista, bairro boémio de renome e
que concentra uma forte actividade cultural, artística e nocturna. Muito perto,
encontra-se a entrada
do Parque Metropolitano com a colina de San Cristóbal, lugar onde se pode
apreciar uma das melhores vistas panorâmicas da cidade. Fim da visita no novo
centro da cidade, o município de Providencia e os bairros de Las Condes e
Vitacura, protagonistas do crescimento e da modernidade
de Santiago. Alojamento.
11º DIA: Santiago do Chile
Pequeno-almoço. Dia livre. Sugerimos a realização de uma excursão opcional a
Valparaíso e Viña del Mar. Alojamento.
12º DIA: Santiago do Chile - Madrid
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto. Formalidades
de embarque e partida em voo com destino à sua cidade de origem, via Madrid.
Noite e refeições a bordo.
13º DIA: Porto ou Lisboa
Chegada e fi m dos nossos serviços.
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