
 

TRAVESSIA ANDINA -  11 DIAS 
 

De 03 a 13 de setembro de 2022 
 
 

CORDOBA, MENDOZA, TRAVESSIA DA CORDILHEIRA, SANTIAGO DO CHILE, VIÑA DEL MAR, 
VALPARAÍSO, SAN LUIS 

Roteiro dia a dia 
 

1º Dia (03/09/2022 - sábado) – PORTO ALEGRE / CORDOBA - Apresentação as 05:30hs no 
Estacionamento Haudi Park (em frente à Rodoviária de POA), para embarque as 06:00 hs com 
destino a Córdoba, passando por São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, Paso de los Libres, onde 
faremos os tramites alfandegários continuando a viagem via Paraná, Túnel Sub-Fluvial, Santa 
Fé.  Noite em viagem... 

 
2º Dia (04/09/2022 - domingo) – CORDOBA – Chegada diretamente ao hotel escolhido para 
café da manhã extra. Sobre a liberação dos quartos somente após as 14h. Após o café 
faremos o passeio pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos e Villa Carlos Paz. 
Retorno à tardinha. Noite livre. 
 

3º Dia (05/09/2022 – segunda-feira) – CORDOBA / MENDOZA - Após o café da manhã, 
saída com destino a Mendoza, passando por Rio Cuarto, Mercedes, San Luis. Chegada 
diretamente ao Hotel escolhido, ocupação idem anterior. Noite livre, sugerimos jantar em 
grupo. 
 

4º Dia (06/09/2022 – terça-feira) – MENDOZA - Após o café da manhã, faremos o passeio 
pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: Parque San Martin, Cerro 
de la Gloria, Monumento a los Andes, Teatro grego de la Vendimia, Igreja da Carrodilla cuja 
virgem é padroeira dos vinhedos e uma Cantina onde teremos a oportunidade de degustar 
um vinho Mendocino. Restante da tarde livre. À noite sugerimos visita ao Cassino. 
 

5º Dia (07/09/2022 – quarta-feira) – MENDOZA / SANTIAGO - Após o café da manhã, saída 
com destino a Santiago do Chile, no trajeto visitaremos a Ponte do Inca, antiga passagem 
indígena, avistaremos o Aconcagua, e logo após os tramites alfandegários, faremos a 
famosa decida dos Caracóis. Chegada diretamente ao Hotel escolhido, ocupação idem 
anterior. Noite livre e jantar opcional. 
 

6º Dia (08/09/2022 – quinta-feira) – SANTIAGO – Após o café da manhã, faremos o passeio 
pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: Palácio de la Moneda, 
Catedral Metropolitana, Hipódromo, Rio Mapocho, Cerro San Cristobal e Cerro Santa Lucia. 
Restante da tarde livre para visita ao Shopping de Parque Arauco. Noite livre. Sugerimos 
Jantar com Show Polinésico Bali Hai. 
 



 
 
 
7º Dia (09/09/2022 – sexta-feira) – SANTIAGO / VIÑA DEL MAR E VALPARAISO - Após o 
café da manhã, saída para visita ao litoral Chileno Viña del Mar e Valparaiso, principal 
Balneário e Porto do Chile. No trajeto poderemos visitar Isla Negra onde se encontra a 
Residência (Museu) de Pablo Neruda, retorno à tardinha. Noite livre. Jantar opcional. 
 
8º Dia (10/09/2022 - sábado) – SANTIAGO / LIVRE- Após o café da manhã, dia livre na 
cidade, sugerimos um dos opcionais como: Conhecer o vale Nevado, Cajon del Maipo, 
Vinícolas Concha y toro ou Undurraga. A tardinha retorno ao hotel e noite livre; 
 

9º Dia (11/09/2022 - domingo) – SANTIAGO / SAN LUIS - Após o café da manhã, saída com 
destino a San Luis, passando pelos Caracóis, Alfândega, Mendoza. Chegada diretamente ao 
Hotel. Noite livre. 
 

10º Dia (12/09/2022 – segunda-feira) – SAN LUIS / PORTO ALEGRE – Após o café da manhã, 
saída com destino a Porto Alegre, passando por Rio Cuarto, Paraná, Federal, Paso de los 
Libres, onde faremos os tramites alfandegários. Noite em Viagem. 
 
11º Dia (13/09/2022-terça-feira)  – PORTO ALEGRE – 13h aproximadamente, chegada 
diretamente ao estacionamento Haudi Park e fim dos nossos serviços. 
 

Até o próximo circuitos sobre rodas!!! 
 
 

O PROGRAMA INCLUI: 
 Transporte em ônibus leito executivo;  
 01 noite de hospedagem em Córdoba, com dois cafés – IN-OUT;  
 02 noites de hospedagem em Mendoza, com café da manhã;  
 04 noites de hospedagem em Santiago, com café da manhã;  
 01 noite de hospedagem em San Luis, com café da manhã;  
 Acompanhamento de guia especializado Elos Travel;  
 Guias locais nas cidades de Córdoba, Mendonza e Santiago; 
 Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 

 
 
 

Valor da viagem por pessoa é de: 
 
R$4.700,00 (10x R$470,00) ..................... Não assinantes  

 
R$3.990,00 (10 x de R$399,00) ..................... Desconto aplicado para assinantes Sobre Rodas  

 
 

Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
FORMAS DE PAGAMENTO: 10X IGUAIS E SEM JUROS 

 
-Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros nos 
cartões MasterCard, Diners, Amex ou Visa. Consulte outras bandeiras... 
-Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 
9x sem juros. 
-Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de três 
dias antes do embarque 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 
 
DOCUMENTAÇÃO: 

- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil original com 

expedição recente e bom estado de conservação ou passaporte com validade mínima de 06 
meses.  
- Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
          
POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO COVID: 
- A necessidade de prévia vacinação para embarque dependerá das políticas de migração de cada 
país, vigentes na data da viagem; 
     
- Para confirmar o embarque, o passageiro deverá apresentar à empresa Elos Travel resultado de 
exame negativo para SARS-CoV-2 (pelo método RT-PCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno), coletado em, no máximo, 3 dias antes da data do embarque.  
Exceto passageiros que tenham tido infeção confirmada (assintomática ou sintomática) por RT-PCR 
ou Teste de Antígeno há menos de 90 dias 
 
- O viajante com diagnóstico confirmado da COVID-19, ainda ativa, ou que esteja apresentando 
sintomas suspeitos não deverá embarcar na viagem.  
 

 
Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores 
informações. 

 
RELAÇÃO DE HOTÉIS DO CIRCUITO: 
 

 1 noite de hotel em Córdoba - Hotel Amerian*** ...................................04 a 05 de setembro de 2022 
 2 noites de hotel em Mendoza – Hotel Amerian*** ................................05 a 07 de setembro de 2022 
 4 noites de hotel em Santiago – Hotel Diego De Velazquez****.............07 a 11 de setembro de 2022 
 1 noites de hotel em San Luis – Hotel Vista Suites SPA & GOLF**** ...11 a 12 de setembro de 2022 

 
 

 
 
 


