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VISITANDO: BUENOS AIRES, SALTA, MONTEVIDEO, PUNTA DEL ESTE, PUERTO 
MADRYN, STANLEY (MALVINAS), USHUAIA, PUNTA ARENAS, PUERTO MONTT, 
SAN ATONIO E SANTIAGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTA, A LINDA CIDADE ARGENTINA 

INCLUINDO ESPETACULAR CRUZEIRO PELA 

PATAGÔNIA 
 Saída 07 de Março | 23 noites 

Grupo com guia brasileiro acompanhante desde o Brasil 

 

 

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019 



 
 

 

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br 

 

DESTAQUES INCLUÍDOS: 

 

 

✓ 1 passeio a Cafayate, visitando a Bodega Piattelli 

 

✓ 1 passeio em Salta pela cidade histórica 

 

✓ 1 passeio em Buenos Aires, visitando os principais pontos turísticos da cidade 

 

✓ Cruzeiro de 14 noites no Norwegian Star em cabines externas duplas com todas as refeições 

 

✓ 1 passeio em Montevideo 

 

✓ 1 passeio em Punta Del Este 

 

✓ 1 passeio em Puerto Madryn visitando a maior reserva continental do mundo onde veremos 

o Pinguin-de-magalhães e visita à Punta Tombo 

 

✓ 1 passeio em Ushuaia visitando o Parque Nacional Tierra del Fuego 

 

✓ 1 passeio em Puerto Montt visitando o majestoso vulcão Osorno e Saltos de Petrohué 

(Cataratas de Petrohué) 

 

✓ 1 passeio em Punta Arena 

 

✓ 1 passeio em Santiago visitando a parte histórica e contemporânea, com seus principais 

pontos turísticos, história e beleza 

 

✓ 1 tour à tradicional Vinícola Undurraga com degustação 

 

 

 

DIA A DIA  

 

07 de março de 2021 – Domingo 

BRASIL – BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Apresentação nos aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo para embarque em voo 

com destino à Buenos Aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante da tarde 

livre. Hospedagem em Buenos Aires. 

 

08 de março de 2021 – Segunda-feira 

BUENOS AIRES – SALTA, ARGENTINA 
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Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque 

em voo com destino a Salta. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 

Com o gracioso apelido La Linda, Salta é uma pequena joia colonial em meio às 

montanhas vermelhas. Entre visões exóticas como a Quebrada de Humauaca de Jujuy 

e a Quebrada das Conchas de Cafayate, Salta se revela uma vitrine arquitetônica 

antiga, uma cidade animada, noturna e muito agradável. Restante da tarde livre. 

Hospedagem em Salta. 

 

09 de março de 2021 – Terça-feira 

SALTA, ARGENTINA 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído a Cafayate.  

Parte da província de Salta, Cafayate é uma simpática cidade no meio do deserto 

argentino. Para os amantes de vinho são inúmeras vinícolas que podem ser visitadas 

para a degustação de um bom Torrontés, o vinho típico da região. Além disso, Cafayate 

tem algumas das paisagens mais incríveis e exóticas da América do Sul, como as 

famosas Quebrada de las Flechas e Quebradas de las Conchas, que iremos visitar em 

nossa parada.  

Visitaremos também a Bodega de Piattelli.  Na década de 1940, a família Piattelli 

emigrou para Mendoza, trazendo o legado da Toscana. A tradição e a paixão 

continuam sendo a grande referência por trás destes vinhos únicos de produção 

limitada. Hoje em dia a Bodega Piattelli representa o melhor da Argentina, com 

vinhedos e modernas cantinas em Mendoza e em Salta no Valle de Cafayate. Retorno 

ao hotel. Hospedagem em Salta. 

 

 

 

10 de março de 2021 – Quarta-feira 

SALTA, ARGENTINA 

Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído para visitarmos a 

cidade histórica de Salta e seus principais pontos turísticos como a Praça 9 de Julho. A 

Catedral, a igreja de São Francisco e outros atrativos desta linda cidade. Retorno ao 

hotel e restante do dia livre. Hospedagem em Salta. 

 

 

https://www.viagensinvisiveis.com.br/jujuy.html
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11 de março de 2021 – Quinta-feira 

SALTA – BUENOS AIRES, ARGENTINA 

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque em 

voo com destino a Buenos Aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem 

em Buenos Aires. 

 

12 de março de 2021 – Sexta-feira 

BUENOS AIRES, ARGENTINA  

Café da manhã  no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído  para visita da 

cidade de Buenos Aires e seus principais pontos turísticos. Retorno ao hotel e restante 

do dia livre. Hospedagem em Buenos Aires. 

 

13 de março de 2021 – Sábado 

BUENOS AIRES, ARGENTINA – EMBARQUE NO CRUZEIRO NORWEGIAN STAR 

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para o porto para embarque no 

cruzeiro Norwegian Star. Partida às 18:00hrs. Refeições incluídas a bordo. 

Hospedagem a bordo. 

 

14 de março de 2021 – Domingo 

MONTEVIDEO, URUGUAI 

Chegada às 07:00hrs em Montevideo. Em horário oportuno saída para passeio 

incluído para visita de Montevideo. Começaremos conhecendo o Palácio Legislativo 

(Congresso), um imponente prédio construído em mármore de carrara e granito, 

onde estão as Câmaras de Deputados e Senadores do Uruguai. Seguindo veremos a 

Praça da Independência, o palácio Estevez, a Torre Executiva, o Teatro Solis e o 

palácio Salvo. Faremos uma curta caminhada até a Praça da Constituição, para 

conhecermos a Catedral de Montevideo e o Cabildo (casa de governo colonial). Em 

direção ao centro visitaremos a Av. 18 de Julio, onde veremos a prefeitura, diferentes 

esculturas, até chegarmos ao Obelisco e ao parque Batlle. Na orla, à beira do Rio de 

La Plata, veremos os diferentes bairros: Pocitos, Buceo, Malvin e Carrasco. 

Encerraremos nosso passeio na Praça Virgílio. Retorno ao navio. Partida às 17:00hrs. 

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 
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15 de março de 2021 – Segunda-feira 

PUNTA DEL ESTE, URUGUAI 

Chegada às 08:00hrs. Em horário oportuno saída para passeio incluído para visita de 

Punta Del Este. Começaremos nosso passeio por Casapueblo, residência do artista 

plástico Carlos Paéz Vilaró, reconhecido internacionalmente e famoso pelo seu visual. 

Passaremos pelo conjunto de praias  do oceano ( a Praia Brava) e o conjunto de praias 

do Rio de La Plata ( Praia Mansa). Conheceremos os diferentes bairros, e as edificações 

mais marcantes como: o Farol, a capela da Nossa Senhora da Candelária ( padroeira 

de Punta Del Este), a escultura “ A Mão”, ícone do Balneário, a Av. Gorlero e o centro 

da cidade. Percorreremos o famoso bairro de Beverly Hills para ver suas mansões, 

assim como outros bairros com casas marvilhosas, a caminho da Barra (antigo povoado 

de pescadores, hoje um lugar sofisticado) e também suas pontes ondulantes. Retorno 

ao navio. Partida às 17:00hrs. Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a 

bordo. 

 

 

16 de março de 2021 – Terça-feira 

NAVEGAÇÃO  

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

17 de março de 2021 – Quarta-feira 

PUERTO MADRYN, ARGENTINA 

Chegada às 08:00hrs. Em horário oportuno saída para passeio incluído a reserva 

continental mais importante do mundo, para vermos o Pinguim- de-magalhães. 

Seguindo iremos a Punta Tombo e depois a cidade Trelew. Retorno ao navio. Partida 

às 17:00hrs. Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 
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18 de março de 2021 – Quinta-feira 

NAVEGAÇÃO 

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

19 de março de 2021 – Sexta-feira 

STANLEY, MALVINAS 

Chegada às 08:00hrs. Dia livre. Partida às 17:00hrs. Todas as refeições incluídas a 

bordo. Hospedagem a bordo.  

 

20 de março de 2021 – Sábado 

NAVEGAÇÃO 

Navegaremos pelo Cabo Horn o ponto mais meridional da América do Sul, excluídas as 

Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul e as Ilhas Diego Ramírez. Encontra-se na Ilha 

de Hornos, no arquipélago da Terra do Fogo, na porção pertencente ao Chile. Todas as 

refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

21 de março de 2021 – Domingo 

USHUAIA, ARGENTINA 

Chegada às 07:00hrs. Em horário oportuno saída para passeio incluído para visita do 

Parque Nacional Tierra Del Fuego, onde poderemos apreciar inúmeras espécies de 

animais e flora. Retorno ao navio. Partida às 14:00hrs. Todas as refeições incluídas a 

bordo. Hospedagem a bordo. 

 

22 de março de 2021 – Segunda-feira 

PUNTA ARENAS, CHILE 

Chegada às 07:00hrs. Em horário oportuno saída para passeio incluído para um city 

tour na capital da Patagônia ao Cerro de La Cruz, Monumentos Av. Bulnes, Nau Vctoria, 

Visita à Zona Franca e à Praça das Armas. Retorno ao navio, Partida às 19:00hrs. Todas 

as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

 

 

23 de março de 2021 – Terça-feira 

NAVEGAÇÃO 

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

24 de março de 2021 – Quarta-feira 

NAVEGAÇÃO 

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

25 de março de 2021 – Quinta-feira 

PUERTO MONTT, CHILE 
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Chegada às 08:00hrs. Em horário oportuno saída para passeio incluído seguindo para o 

vulcão Osorno em um tour onde veremos toda a beleza das cataratas de Petrohué. 

Bordearemos o Lago Llanguihue, onde teremos lindas vistas dos vulcões da região, passando 

pela Villa La Ensenada até chegar à Lagoa Verde. Seguiremos até o Centro de Esqui e Montanha 

Vulcão Osorno a 1.270 m de altitude. Retorno ao navio. Partida às 18:00hrs. Todas as 

refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de março de 2021 – Sexta-feira 

NAVEGAÇÃO 

Todas as refeições incluídas a bordo. Hospedagem a bordo. 

 

27 de março de 2021 – Sábado 

SAN ANTONIO – SANTIAGO, CHILE (115kms) 

Chegada às 06:00hrs. Em horário oportuno, desembarque e traslado em ônibus privativo para 

Santiago. Chegada e hospedagem em Santiago. 

 

28 de março de 2021 – Domingo 

SANTIAGO, CHILE  

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para passeio incluído para city tour em 

Santiago, visitando os principais pontos turísticos da cidade. Retorno ao hotel Hospedagem em 

Santiago. 

 

29 de março de 2021 – Segunda-feira 

SANTIAGO, CHILE  

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para passeio incluído para visita da 

vinícola Undurraga com degustação. A 35kms de Santiago, fica Undurraga, considerada uma 

das melhores vinícolas em Santiago. Foi uma das primeiras viñas a plantar uvas vindas do 

exterior e exportar o vinho para fora. Um lugar muito interessante de se conhecer inclusive 

pela beleza do local. Retorno ao hotel. Hospedagem em Santiago. 

 

30 de março de 2021 – Terça-feira 

SANTIAGO, CHILE- BRASIL 

Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque em voo 

com destino ao Brasil. 
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VALOR DA PARTE TERRESTRE 

Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 5.690,00  

 

Entrada de US$ 1.490,00    

10 parcelas mensais: US$ 420,00 

 

SUPLEMENTOS  

Suplemento viajando individual: US$ 3.900,00 

Suplemento por pessoa viajando em cabine dupla com varanda: US$ 760,00 

Suplemento viajando em cabine individual com varanda: US$ 4.310,00 

 

 

 

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Saída do Rio de Janeiro 

AR 1293 07/03 Rio de janeiro/Buenos Aires 14:25 17:50 

AR 1452 08/03 Buenos Aires/Salta 14:15 16:30 

AR 1453 11/03 Salta/Buenos Aires 13:10      15:10 

AR 1285 30/03 Santiago/Buenos Aires 14:20      16:20 

AR 1256 30/03 Buenos Aires/Rio de Janeiro 18;20 21:20 

 

Saída de São Paulo 

AR 12 53 07/03 São Paulo/Buenos Aires      14:15 17:10 

AR 1452 08/03 Buenos Aires/Salta 14:15 16:30 

AR 1453 11/03 Salta/Buenos Aires 13:10 15:10 

AR 1285 30/03 Santiago/Buenos Aires 14:20 16:20 

Ar 1248 30/03 Buenos Aires/São Paulo 18:35 21:20 

 

 

 

 

 

 

Cia Aérea: AEROLINEAS ARGENTINAS 

Taxa de Emissão: US$ 100,00 

Consulte o valor da tarifa aérea com seu 

vendedor 
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O PROGRAMA INCLUI 

• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa (caso o 

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade); 

• 03 noites de hotel em Buenos Aires com café da manhã em apartamento duplo; 

• 03 noites de hotel em Salta com café da manhã em apartamento duplo; 

• 03 noites de hotel em Santiago com café da manhã em apartamento duplo; 

• 14 noites de cruzeiro no Norwegian Star em cabine externa dupla (2 pessoas por 

cabine) com todas as refeições; 

• 01 city tour em Buenos Aires; 

• 01 passeio a Cafayate com visita a Bodega Piattelli; 

• 01 city tour em Salta; 

• 01 city tour em Santiago; 

• Tour à Vinícola Undurraga com degustação; 

• 01 city tour em Montevideo; 

• 01 city tour em Punta Del Este; 

• 01 passeio em Puerto Madryn, visitando o pinguim–de-magalhães; 

• 01 passeio em Ushuaia ao Parque Nacional Tierra Del Fuego; 

• 01 passeio em Puerto Montt ao vulcão Osorno; 

• 01 city tour em Punta Arenas; 

• Kit de viagem Transeuropa; 

• Acompanhamento de guia brasileiro durante todo o trajeto desde a saída do Brasil 
(mínimo de 15 passageiros). 

 

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS 

 

• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que 

necessária; 

• Refeições e bebidas não especificadas; 

• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas 

etc.; 

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries, 

doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.; 

• Taxas e impostos hoteleiros locais; 

• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem; 

• Qualquer item não mencionado como incluso. 
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HOTÉIS PREVISTOS sujeitos à alteração por similares da mesma categoria 

 

 

NORWEGIAN STAR  

91.740 toneladas 

2.348 passageiros 

Reformado em 2018 

 

TEMPERATURA 

  Argentina Mín: 08°C e Máx: 26°C 

   Chile Mín: 09°C e Máx: 28°C 

 

FORMA DE PAGAMENTO: 

Parte Terrestre 

Entrada de US$ 1.490,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de US$ 420,00 sem juros nos cartões 

VISA/MASTER e AMEX (sujeito à aprovação). 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Documento de identidade RG tirada há menos de 10 anos ou passaporte com validade mínima de 06 

meses. 

 

SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM 

Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório 

que já consta o seguro de cancelamento de viagem. (verifique a apólice). Importante ressaltar que o 

seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra 

do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.  

  

IMPORTANTE  

Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea 

e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os 

valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de 

utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa 

de milhagem. 

Buenos Aires Grand Brizo Buenos Aires 180 Cerrito, C1010AAD Buenos Aires, Argentina 

Salta Hotel Design Suites Salta Pasaje Castro 215, A4400ELA Salta, Argentina 

Santiago Hotel Pullman Vitacura 
Vitacura 3201, Vitacura, 7630578 Santiago, 
Chile 



 
 

 

Transeuropa Operadora | www.transeuropa.com.br 

 

VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS /BAGAGENS  

A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 15kg por passageiro, 

independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de 

bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter 

de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas.  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa 

vontade. 

• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte 

com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades. 

• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do 

pagamento. 

• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria 

similar por motivo de força maior. 

• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio. 

• Não serão efetuadas reservas sem pagamento. 

 

 

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE TODOS OS PROTOCOLOS DE 

SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA ASSIM COMO PELA 

OMS. 

 

 


