CIRCUÍTO ANDINO 2022
Natal / Porto Alegre / Buenos Aires / Bariloche / Puerto Varas / Puerto Montt /
Santiago / Viña Del Mar / Val Paraiso / La Serena / Calama / Salta / Rota do
Trem das Nuvens / Assunção / Foz do Iguaçu / Cidade Del Este / Poços de Caldas
/ Águas da Prata / Conservatória / Teófilo Otoni / Ilhéus / Natal

11 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022
Programação:
1º DIA (11/01 – Terça-feira): Às 05h00 apresentação do grupo na Praça Cívica para embarque com
destino à Porto Alegre (RS). Dia em viagem com parada para higiene pessoal.
2º DIA (12/01 – Quarta-feira): Dia em viagem com parada para higiene pessoal.
3º DIA (13/01 – Quinta-feira): Dia em viagem com parada para higiene pessoal. Às 17:00hs
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Dan Inn Express ou similar.
Pernoite
4º DIA (14/01 – Sexta-feira): Às 07h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Buenos
Aires – Argentina. Dia em viagem com previsão de chegada às 23h00. Faremos Fronteira na Cidade
de Uruguaiana – Brasil / Passo De Los Libres – Argentina. Pernoite
5º DIA (15/01 – Sábado): Às 08:00hs saída para city tour panorâmico conhecendo a Recoleta,
Caminitto, La Boca, Obelisco, Casa Rosada, Catedral, Praça dos Três Poderes, entre outros. Retorno
ao hotel em horário a combinar. Noite: show de Tango na casa Sr. Tango (incluso no pacote).
6º DIA (16/01 – Domingo): Às 09:00hs saída para passeio pelo Rio Tigre (opcional – ingresso não
incluso no pacote). Noite: visita a Cinemas e Cassinos na Avenida Corriente.
7º DIA (17/01 – Segunda-feira): Às 08:00hs acertos de extras no hotel e saída Buenos Aires /
Bahia Blanca. Dia em viagem com previsão de chegada às 18:00hs. Acomodação em aptos duplos e
triplos (conforme reserva). Pernoite
8º DIA (18/01 – Terça-feira): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída Bahia Blanca / Bariloche
- Argentina. Dia em viagem com previsão de chegada as 18:00hs. Acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva). Pernoite
9º DIA (19/01 – Quarta-feira): Após café da manhã, saída para início do passeio Circuito Chico numa
extensão de 60 km seguindo até o Cerro Catedral, um dos mais importantes centros de esportes de
inverno e competições de esqui do continente. Retorno ao hotel no final da tarde
10º DIA (20/01 – Quinta-feira): Dia livre para atividades independentes. Sugerimos passeio opcional
a Isla Victoria ou conhecer o Cerro Otto a 1.405m de altitude, onde se encontra a Confeitaria
Giratória. Programação noturna: Sugerimos danceterias de Bariloche.
11º DIA (21/01 – Sexta-feira): Às 08:00hs acertos de extras no hotel e saída Bariloche / Puerto
Varas. Dia em viagem pela Região dos Lagos Andinos até a cidade de Puerto Varas. Acomodação
em aptos duplos e triplos (conforme reserva). Pernoite

12º DIA (22/01 – Sábado): Às 08:00hs saída para visita ao Lago Llanquihue e Vulcão Ozorno. À
tarde faremos city tour em Puerto Montt com parada pra compras no artesanato local. Retorno ao
hotel em horário a combinar.
13º DIA (23/01 – Domingo): Às 06:00hs acerto de extras no hotel e saída Puerto Varas / Santiago Chile. Dia em viagem com previsão de chegada às 22:00hs. Pernoite
14º DIA (24/01 – Segunda-feira): Após o café da manhã, saída para tour panorâmico pelos principais
pontos da cidade onde poderemos apreciar o contraste de sua rica história e suas modernas e
imponentes construções: O Palácio de La Moneda, a Plaza de Armas, o Cerro Santa Lúcia e o
Parque Metropolitano. À tarde, faremos passeio ao Centro Turístico e Adega Centenária da Vinícola
Concha y Toro, principal atração da vinicultura de Santiago. Na oportunidade desfrutaremos dos
aromas e sabores dos vinhos desta privilegiada área de produção vinícola, onde aprenderemos como
são produzidos as magníficas uvas e os melhores vinhos da classe mundial.
15º DIA (25/01 – Terça-feira): Após o café da manhã o grupo fará passeio de dia inteiro à Viña Del
Mar e Valparaíso (não inclui almoço). Valparaíso é o principal porto do Chile, considerada
Patrimônio Cultural da Humanidade por sua inusitada arquitetura e ladeiras e suas estreitas ruas e
escadas que sobem até as “pontas” de seus morros. Já Viña Del Mar é o balneário turístico mais
concorrido, também conhecido como "Cidade Jardim" por estar rodeada de áreas verdes, amplos
calçadões e maravilhosas praças e jardins floridos. É a porta de entrada ao Oceano Pacífico. Retorno
ao hotel a combinar.
16º DIA (26/01 – Quarta-feira): As 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à La
Serena. Dia em viagem, margeando o oceano pacifico. Previsão de chegada às 17:00hs para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Francisco de Aguirre ou
similar. Pernoite
17º DIA (27/01 – Quinta-feira): As 06:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Calama.
Dia e noite em viagem com previsão de chegada às 23:45hs para acomodação em aptos duplos e
triplos (Conforme reserva) no Park Hotel Calama ou similar. Pernoite
18º DIA (28/01 – Sexta-feira): Dia dedicado a passeios opcionais – Sugerimos visita ao Valle de La
Luna e São Pedro do Atacama. Retorno ao hotel no final da tarde. Pernoite
19º DIA (29/01 - Sábado): As 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Salta. No
trajeto contemplaremos paisagens incríveis e lugares deslumbrantes do norte argentino, como o
Cerro das Setes Colores na Vila de Purmamarca, província de Jujuy. Previsão de chegada às
19:00hs para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Hotel Guemes. Pernoite
20º DIA (30/01 – Domingo): Dia dedicado ao passeio em ônibus na Rota do Trem das Nuvens
(Incluso no pacote). Pernoite
21º DIA (31/01 – Segunda-feira): As 06:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à
Assunção – Capital do Paraguai. Dia e noite em viagem com previsão de chegada às 23:45hs.
Acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) no Gran Hotel Armele ou similar.
Pernoite
22º DIA (01/02 – Terça-feira): Saída para passeio panorâmico pelo centro da cidade, passando pelos
pontos mais importantes, como: Pantheon de Los Heroes, Plaza Uruguaya, Palácio de Lopez, Museu
Del Cabildo e Museu da Conmebol, e tempo para compras em La Recova, onde há artesanatos
típicos do Paraguai. Tempo livre para visitar a galeria central, local com venda de eletrônicos. Após
almoço, retorno ao hotel para acerto de extras e saída em viagem com destino à Foz do Iguaçu (PR).
Tarde em viagem com previsão de chegada às 20:00hs para acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva) em hotel categoria turística. Pernoite
23º DIA (02/02 – Quarta-feira): Dia livre para visita e compras em Cidade de Leste (Paraguai).
Programação noturna: Sugerimos ao grupo passeio a Noite Argentina, visitando ao Bar do gelo,
Cassino Iguazu e Dutty free - (Opcional não incluso). Pernoite
24º DIA (03/02 – Quinta-feira): Após café da manhã saída para visita panorâmica a Usina
Hidroelétrica de Itaipu – Binacional (Ingresso não incluso – opcional). À tarde, saída para visita às
Cataratas do Iguaçu (Lado brasileiro) uma das sete novas maravilhas do mundo (Opcional, entrada

não inclusa no pacote). No passeio observaremos a fauna e flora local no Parque das Aves (Opcional
– não incluso). Programação noturna: Sugerimos ida a Churrascaria Rafaim Show (Opcional – não
incluso no pacote). Pernoite
25º DIA (04/02 – Sexta-feira): Às 07h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Poços de
Caldas (MG). Dia em viagem com previsão de chegada às 23h30. Pernoite
26º DIA (05/02 – Sábado): Às 09h00 saída para city tour panorâmico visitando a Fonte dos Amores,
Cachoeira Véu de Noiva, Casa da Cultura, Museu Histórico e Geográfico, Parque Japonês, entre
outros. À tarde, visitaremos as Lojas de Cristais, lojas de doces e artesanato local. Retorno ao hotel
no final da tarde. Pernoite
27º DIA (06/02 – Domingo): As 08:00hs saída para visitarmos a cidade Águas da Prata onde
visitaremos o comercio local. Retorno a Poços de Caldas no final da tarde. Pernoite
28º DIA (07/02 – Segunda-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à
Conservatória (RJ) – conhecida mundialmente como a cidade dos Seresteiros. Manhã e tarde em
viagem com previsão de chegada às 16h00 onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos
(Conforme reserva). Programação noturna a combinar
29º DIA (08/02 – Terça-feira): Dia dedicado à visita ao reduto da serenata, visitando o Museu

da Serenata, o Museu Vicente Celestino e o comércio de porcelana. À noite participaremos
do encontro dos músicos da cidade e sairemos pelas ruas da cidade em serenata.
30º DIA (09/02 – Quarta-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Teófilo
Otoni (MG). Dia em viagem com previsão de chegada às 20h00 onde faremos acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
31º DIA (10/02 – Quinta-feira): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Ilhéus
(BA). Dia em viagem com previsão de chegada às 18h00 onde faremos acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
32º DIA (11/02 – Sexta-feira): Às 08:00hs saída para city tour em Ilhéus onde conheceremos o
terceiro pólo turístico do estado da Bahia, centro da costa do cacau e primeira capitania hereditária,
com cerca de quase 500 anos de história (berço e fonte inspiradora do poeta Jorge Amado). Tarde
livre para banho na praia dos milionários. Retorno ao hotel no final da tarde. Noite: Sugerimos bares e
restaurantes na Av. 2 de julho.
33º DIA (12/02 – Sábado): Às 08h00 acerto de extras no hotel e saída com destino à Natal (RN). Dia
e noite em viagem com previsão de chegada às 08h00 do dia 13/02. Fim dos nossos serviços.
NOSSO PACOTE INCLUI:









Traslado aeroporto / hotel / aeroporto;
Transporte para passeios;
30 Diárias em hotéis categoria turística;
Jantar e show de Tango no Sr. Tango;
Passeio a Viña Del Mar e Val Paraíso;
Passeio ao Circuito Chico;
Rota do Trem das Nuvens;
Guia acompanhante.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:


Extras de quaisquer natureza que não
estejam mencionados nesse roteiro,
tais como ligações telefônicas no hotel,
serviço de lavanderia, entradas em
casas noturnas, entre outros.

PREÇO POR PESSOA PACOTE RODOVIÁRIO:



Em Apto Duplo/triplo: R$11.200,00 ou 10x de R$ 1.120,00 (cheque ou cartão*);
* A excursão poderá ser paga em 10x no cheque ou cartão Hiper, Visa ou Mastercard.

PREÇO POR PESSOA PACOTE VIA AÉREA (Trecho Natal/Porto Alegre – Foz do Iguaçu/Natal:
 Em apto duplo/triplo: R$ 12.900,00 ou 10x de R$ 1.290,00 (Cheque ou cartão*);
 * A excursão poderá ser paga em 10x no cheque ou cartão Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: Tel (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br / E-mail: avellartour@ig.com.br

