Glaciar Perito Moreno

Da Patagónia & Tierra del Fuego ao Deserto de Atacama
Grande Viagem de 15/19 dias pela ARGENTINA & CHILE (e Uruguai)
Incluindo Buenos Aires e o Delta do rio Paraná,
Calafate e o Glaciar Perito Moreno, Ushuaia com passeio de barco pelo Canal Beagle;
Puerto Varas e a belíssima travessia dos Lagos Andinos,
Valparaíso e Viña del Mar na costa do Pacífico,
e ainda a possibilidade de visitar Colónia do Sacramento no Uruguai…
Uma viagem realmente inesquecível !

10 a 24 (ou 28) Outubro 2022
Itinerário preliminar:
1º Dia – 10 Outubro (Seg.) - LISBOA / MADRID / BUENOS AIRES
Comparência dos participantes no aeroporto de Lisboa cerca de duas e meia antes do voo de partida.
Assistência nas formalidades de embarque assistidas pelo/a guia OASIStravel que acompanhará toda a
viagem e partida pelas 16h45 em voo regular Iberia com destino Buenos Aires, via Madrid (escala das
19h10 às 23h55). Noite e refeiçao a bordo.
2º Dia – 11 Outubro (Ter.) – BUENOS AIRES
Chegada a Buenos Aires pelas 07h35. Após a formalidade de desembarque e aduaneiras, início de visita
da cidade de Buenos Aires com almoço. De Buenos Aires disse Jorge Luís Borges: “Alta na margem
ocidental do caudaloso estuário que um escritor chamou - o grande rio cor de leão - e outro - o rio imóvel
-, eleva-se e cresce dia e noite“. Cidade ligada a quase toda a história sul-americana, Buenos Aires tem um
carácter particular, uma magia silenciosa que prende, de uma forma quase total, aqueles que por aqui
passam. Em toda a zona do centro da cidade alternam-se bancos monumentais com velhas igrejas; praças
e parques como Recoleta, Palermo e Belgrano; a severidade do vitoriano inglês convive com os pátios
coloniais que evocam a velha Lima. Passagem pelo bairro de San Telmo e pelo típico bairro de “La Boca’’.
Apenas igual a si própria, Buenos Aires é uma cidade absolutamente fascinante. No final das visitas,
transporte para o Hotel Grand Brizo 4*. Jantar. Alojamento.
3º Dia – 12 Outubro (Qua.) – BUENOS AIRES – Visita opcional a COLÓNIA del SACRAMENTO - URUGUAI
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para poder explorar a capital argentina a seu gosto ou realizar uma
visita opcional a Colónia del Sacramento, no Uruguai: Transporte do hotel até ao cais onde tomaremos o
ferry que nos leva até Colónia del Sacramento, no Uruguai. Após a travessia em ferry, chegada a Colónia
del Sacramento e visita desta antiga cidade portuguesa do séc. XVII, visitada anualmente por milhares
de turistas, que ficam encantados com a sua boa e conservada riqueza histórica. Colónia del Sacramento,
declarada como Património Histórico da Humanidade, tem como principais atracções o bairro histórico,
a sua bela costa, o porto, a antiga praça de Touros “Real de São Carlos” e principalmente o seu conjunto
de ruelas. Após a visita, almoço e transporte até ao cais de embarque dos ferries que efectuam a travessia
de Colónia del Sacramento até Buenos Aires. Após a navegação através do estuário do Rio de la Plata,
chegada a Buenos Aires, assistência e transporte até ao hotel. Jantar e alojamento.
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Bairro La Boca - Buenos Aires,

4º Dia – 13 Outubro (Qui.) – BUENOS AIRES & DELTA DO RIO PARANÁ
Após o pequeno-almoço, saída para uma visita que nos levará a conhecer a zona Norte da cidade: San
Isidro, Tigre e o delta do rio Paraná (o mais largo do mundo), dando-nos uma perspectiva diferente
de diversos bairros da cidade, da zona costeira e muito especialmente do delta do rio, onde
encontramos as características casas construídas sobre o rio. Na zona de confluência do rio Paraná
com o rio da Prata (tão importante aquando da presença de portugueses e espanhóis na América do
Sul), encontramos estes subúrbios tranquilos, face à natural agitação de Buenos Aires. Em Tigre
encontramos além de paz e tranquilidade trazidas pela natureza, inúmeros clubes de remo. Já San
Isidro é um exemplo da aristocracia colonial do séc. XIX, através da cultura, arquitectura e desporto
presentes no bairro. No final da visita, regresso à cidade de Buenos Aires para almoço.
Dado que o hotel está localizado em plena Av. 9 Julho, bem no centro de Buenos Aires, a tarde livre
de hoje será uma excelente oportunidade para passear pelas ruas do centro da cidade e apreciar o
movimento local.
À noite, iremos viver a alma argentina durante o jantar com show de tango num dos restaurantes
mais tradicionais da cidade. Ao ritmo das melodias de Gardel e Piazzola, bailarinos profissionais dão
corpo ao mais puro tango, num espectáculo de grande sensualidade e beleza artística. Regresso ao
hotel e alojamento no Hotel Grand Brizo 4*.
5º Dia – 14 Outubro (Sex.) – BUENOS AIRES / USHUAIA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto e embarque
no voo doméstico com destino a Ushuaia. (Horário previsto: 09h35/13h10). Chegada, assistência e
transporte até ao Hotel Fueguino 4*. Almoço. Dado que o hotel se encontra no centro da cidade,
poderá optar por passear livremente pelo centro de Ushuaia, ou ir até ao centro de turismo para que
coloquem o carimbo do “Fim do Mundo” no seu passaporte. Jantar e alojamento.
6º Dia – 15 Outubro (Sáb.) – USHUAIA – Parque Nacional Tierra del Fuego & Passeio de barco
Após o pequeno-almoço, saída para visita ao Parque Nacional da Tierra del Fuego, onde faremos um
passeio no famoso Comboio do Fim do Mundo, uma antiga e elegante formação de carruagens com
amplas janelas, puxadas por uma locomotiva a vapor, e passeio de 8 km até ao Parque Nacional Tierra
del Fogo, ao longo duma paisagem “desenhada” a machado pela mão dos antigos reclusos da ilha.
Durante o trajecto podemos também observar a Cascata Macarena, a Cascata do Rio Pipo e Puente
Quemado. Continuação da viagem, de autocarro, pelo Parque Nacional Tierra de Fogo, com destaque
para a sua flora e fauna, as suas colónias de castores e os seus famosos diques, de coelhos e de
visons, até chegar à Bahía de Lapataia, onde termina a Ruta Nacional 3. No final da visita do parque,
regresso a Ushuaia para almoço.
Após o almoço, saída para passeio de barco pela Bahía de Ushuaia e Canal de Beagle. No percurso,
desfrutaremos da paisagem que envolve o Canal – a cidade de Ushuaia e as montanhas - e
navegaremos junto a pequenas ilhotas, tais como a Ilha dos Pássaros, a Ilha de Los Lobos, a Ilha
Gable, desenhada por suaves colinas, onde os condores fazem os seus ninhos. Contornando o Farol
Les Eclaireurs, testemunha silenciosa do naufrágio que o Monte Cervantes protagonizou em 1930.
Naturalmente que o percurso do passeio de barco e os animais avistados estão dependentes das
condições climatéricas.
Regressamos a Ushuaia. Jantar em restaurante local. Alojamento
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Travessia dos Lagos Andinos

7º Dia – 16 Outubro (Dom.) - USHUAIA / CALAFATE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto e embarque
no voo doméstico com destino a Calafate (horário previsto: 11h35/12h55). Chegada a El Calafate,
assistência e transporte até ao hotel para almoço.
Restante tarde livre para explorar o pequeno centro de Calafate, onde a rua central é um local muito
agradável de passeio e compras. A cidade é a base para descobrir algumas paisagens icónicas da
Patagónica e é a mais próxima do Parque Nacional dos Glaciares. O seu nome vem de um arbusto que
floresce na região – Calafate da Patagónia (Berberis Microphylla) – e com cuja fruta se fazem
diferentes produtos, nomeadamente doces, licores e geleias. Jantar e alojamento no Hotel Mirador
del Lago 4*.
8º Dia – 17 Outubro (Seg.) – CALAFATE – Parque Nacional de Los Glaciares / GLACIAR PERITO MORENO
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita de dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno, situado no
Parque Nacional dos Glaciares, cuja magnitude e imponência assume papel principal entre os 350
glaciares que o compõem, possuindo uma superfície de aproximadamente 210 km2, com 6 kms de
largura, por 35 kms de extensão e uma altura média de 75m, ultrapassando assim a dimensão da
cidade de Buenos Aires. Um dos momentos mais belos da visita será o Safari Náutico em catamarã,
aproximando-nos a cerca de 100 metros das paredes do glaciar, para fotografar algumas das possíveis
quedas de gelo (que provocam um ruído que se assemelha ao de um trovão, ao embater nas águas do
lago). A proximidade ainda dá maior impacto à imponência deste maravilhoso glaciar. Almoço durante
a visita. No final da visita, regresso a Calafate e jantar em restaurante local. Alojamento.
9º Dia – 18 Outubro (Ter.) – CALAFATE / BARILOCHE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto e embarque
no voo doméstico com destino a Bariloche, via Buenos Aires (Horário previsto:
13h05/16h00+17h00/19h20) . Chegada a San Carlos de Bariloche pelas 19h20, assistência e transporte
para o Hotel Cacique Inacayal 4* . Jantar e alojamento no Hotel.
10º Dia – 19 Outubro (Qua.) – BARILOCHE – TRAVESSIA DOS LAGOS ANDINOS / PUERTO VARAS
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para um maravilhoso dia de travessia dos lagos andinos, que
combina percursos de barco e de autocarro de forma a que possamos admirar as mais belas paisagens
da região. Nesta época do ano é grande a probabilidade de ter um dia de sol, fazendo deste dia o
ponto alto da viagem.
Atravessaremos o Lago Nahuel Huapi até Puerto Blest. Continuaremos depois até Puerto Alegre, onde
iniciaremos a travessia do Lago Frias até chegar a Puerto Frias. Continuação de autocarro
atravessando a fronteira da Argentina para o Chile e seguindo até Peulla. Almoço. Após o almoço,
embarque no catamaran Lagos Andinos para travessia do Lago de Todos os Santos, também
denominado de Lago Esmeralda pela cor e transparência das suas águas.
Continuação de autocarro de Petrohué até Puerto Varas. Chegada à estancia de veraneio de Puerto
Varas, jantar e alojamento no Hotel Double Tree by Hilton Cumbres Puerto Varas 5*.
11º Dia – 20 Outubro (Qui.) - PUERTO MONTT / SANTIAGO DO CHILE
Pequeno-almoço. Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto de Puerto Montt.
Formalidades de embarque e partida às 13h59 em voo regular com destino a Santiago do Chile.
Chegada prevista pelas 15h42. Formalidades de desembarque e transporte para o Hotel Double Tree
by Hilton Santiago Kennedy 5 *. Jantar e alojamento.
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Viñas del Mar

12º Dia – 21 Outubro (Sex.) - SANTIAGO DO CHILE – VIÑA DEL MAR & VALPARAÍSO (Costa do Pacífico)
Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiramente dedicado a conhecer um pouco mais do país, concretamente
a zona costeira do Pacífico, visitando Valparaíso e a “cidade-jardim” de Viña del Mar, incluindo o almoço.
Durante o percurso passaremos pelo do vale de Casablanca, conhecido pelas suas vinhas, onde teremos
oportunidade de participar numa prova de vinhos. Chegando à Costa, iniciaremos a visita de Viña del Mar,
com os seus belos parques e ornamentos florais, como o famoso "relógio das flores” que se transformou
num dos actrativos turísticos mais representativo da zona central. Misturando a tranquilidade da paisagem
marítima e a modernidade das suas ruas e infraestrutura, esta cidade é apresentada como uma cidade
divertida, sempre em constante movimento. Continuamos para a pitoresca cidade de Valparaíso. Esta
cidade fundada no séc. XVI marca um contraste perfeito com o panorama anterior, pois substitui todo o
espírito moderno e de praia de Viña del Mar por uma faceta muito mais popular e artesanal. Este porto,
declarado Património da Humanidade pela UNESCO em 2003, oferece uma arquitetura única e fascinante:
a cidade está localizada entre várias colinas, às quais se acede através de becos, longas escadas e vários
elevadores construídos entre o final do séc. XIX e início do séc.XX. Estas colinas estão salpicadas de casas
pintadas de diferentes cores, formando uma paisagem irresistível para os amantes da fotografia e dos
bairros históricos. Visita à famosa Casa-Museu de Pablo Neruda (entrada incluída), acolhedora fonte de
inspiração com vista sobre o Pacífico, conhecida por “La Sebastiana”.
Pablo Neruda foi, sem dúvida, um dos mais importante poetas hispânicos do séc. XX, e importante origem
de divulgação da cultura chilena pelo mundo. Visitando a sua casa La Sebastiana, ficaremos a conhecer um
pouco mais da sua vida e obra, e sentir a perspectiva de Valparaíso vista das suas janelas. Regresso a
Santiago ao final da tarde, jantar e alojamento no Hotel Double Tree by Hilton Santiago Kennedy 5 * ou
similar.
13º Dia – 22 Outubro (Sáb.) – SANTIAGO do CHILE
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita à cidade de Santiago do Chile. A capital chilena é uma
cidade rica em arquitectura colonial espanhola, cujos exemplares se podem encontrar no edifício da
Câmara Municipal, no edifício central dos Correios, na Catedral ou no Museu de História Natural, que foi
outrora o Palácio das Cortes. Tal como acontece na maioria das grandes cidades hispânicas, também aqui o
centro da cidade se foi desenvolvendo em volta da “Plaza de Armas”, que foi o centro das actividade da
cidade ao longo de cinco séculos. Envolta em alguns dos edifícios mais icónicos do país, é o local ideal para
“sentir” a vibração da cidade. Numa das suas esquinas, destaca-se o edifício da Catedral Metropolitana de
Santiago, construída no séc. XVIII, no mesmo local onde Pedro de Valdívia desde logo a tinha planeado,
quando fundou a cidade em 1541. Almoço em restaurante local durante a visita. À noite, e para despedida
da capital chilena, saída do hotel para jantar num conceituado restaurante típico de Santiago,
acompanhado de um colorido e animado espectáculo de músicas e danças chilenas, incluindo as da Ilha de
Páscoa. Regresso ao Hotel Double Tree by Hilton Santiago Kennedy 5*. Alojamento.
14º Dia – 23 Outubro (Dom.) – SANTIAGO DO CHILE / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída em direcção ao aeroporto internacional de Santiago
do Chile. Assistência nas formalidades de embarque e partida pelas 11h50 com destino a Lisboa, via
Madrid ( escala das 06h00 às 07h25). Noite e refeições a bordo.
15º Dia – 24 Outubro (Seg.) – LISBOA
Chegada pelas 07h50 ao aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa

Valor – Base

Taxas

Valor Total

Valor / mês*

Em quarto DUPLO

4.762 €

578 €

5.340 €

534 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL

740 €

74 €

* = 10 mensalidades de 31 Maio’22 a 28 Fevereiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Maio 2022.
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a
condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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Santiago do Chile

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Madrid / Buenos Aires / Ushuaia / Calafate / Bariloche + Puerto Montt / Santiago do Chile / Madrid / Lisboa,
em voos regulares e classe económica;
✓ Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível (578€ à data de 02/02/2022, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ Alojamento em hotéis de 4*/5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa durante todo o circuito, excepto almoço no dia livre em Buenos Aires (12/10) e refeições coincidentes com os
horários de voo (9; e 11/10 ) , no total de 21 refeições incluindo:
✓ Jantar-Show com espectáculo de tango em Buenos Aires;
✓ Jantar-Show com espectáculo de danças chilenas em Santiago do Chile;
✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa;
✓ Passeio de barco pelo Delta do Paraná;
✓ Entradas no Parque Nacional da Terra do Fogo;
✓ Viagem no “Comboio do Fim do Mundo” no Parque Nacional Tierra del Fuego em Ushuaia;
✓ Passeio de Barco pela Bahia de Ushuaia e Canal de Beagle;
✓ Cruzeiro “Safari náutico” junto ao Glaciar Perito Moreno;
✓ Travessia dos Lagos Andinos;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e
interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 02.02.2022;
✓ Gratificações a guias e motoristas.
Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a estadia,
tais como, refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.
Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte Individual com validade mínima de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 + Teste PCT até 72 horas antes da viagem (informação a actualizar mais próximo
da data da viagem).
NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente 1 EUR = 1,0568USD (06/05/2022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 24 Junho’22: 65€; de 25 Junho a 11 Julho’22: 10% do valor da viagem; de 12 Julho a 10 Agosto’22:
20% do valor da viagem; de 11 a 24 Agosto’22: 75% do valor da viagem; de 25 Agosto a 5 Setembro’22: 90% do valor da viagem; a partir de 6
Setembro’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de
crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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Vale de Marte

EXTENSÃO AO DESLUMBRANTE DESERTO DE ATACAMA
Visitando o Salar de Atacama e a sua impressionante paisagem lunar,
as lagoas altiplanicas do norte do Chile e muito mais….
23 a 28 Outubro´22
14º Dia – 23 Outubro (Dom.) - SANTIAGO DO CHILE / CALAMA / SÃO PEDRO DE ATACAMA
Pequeno-almoço. Em hora a determinar localmente, transporte para o aeroporto de Santiago.
Formalidades de embarque e partida às 12h26 em voo regular com destino a Calama. Chegada prevista
ao aeroporto de Calama pelas 14h33. Formalidades de desembarque e transporte para o Hotel Noi Casa
Atacama 5*, jantar e alojamento.
15º Dia – 24 Outubro (Seg.) - SÃO PEDRO DE ATACAMA / GEYSER DE TATIO, MACHUCA & VALE DA LUA
Pequeno-almoço ligeiro no hotel. Saída de madrugada para visita ao campo geotérmico, de origem
vulcânica, localizado na Cordilheira dos Andes: os Geiseres del Tatio. As grandes colunas de vapor que
saem para a superfície através de fissuras na crosta terrestre, podem alcançar temperaturas de 85°C e
altura de 10 metros. De regresso para almoço, visita à pequena e típica aldeia de Machuca, com as casas
de adobe e telhados de palha.
Ao início da tarde, saída para a Cordilheira do Sal formada há 23 milhões de anos, composta de rochas
sedimentárias de diversos minerais, como o sal, o gesso e a argila. Estas camadas de pedra afloraram na
elevação dos Andes e ficaram escarpadas, na posição vertical, esculpidas pelo vento em diferentes
formas, cores e brilhos. Durante esta visita observaremos diferentes paisagens do deserto de Atacama,
como Vale de Marte ou vale de la Muerte, que se destaca pela particularidade da sua formação rochosa e
pela paisagem desértica. Visitaremos as três Marias, formações de pedra erodidas pelo sal e pelo vento
do deserto. Ao final da tarde visitaremos o Vale da Lua. O Vale da Lua, é um vale com 500m de diâmetro,
com solo salino e rodeado de morros com formações exóticas lembrando o solo lunar. Aqui encontramos
uma grande quantidade de cristais de sal que geram na paisagem uma beleza muito especial. Fazendo
coincidir esta visita com o pôr-do-sol, gera-se uma luminosidade que permitirá a captação de fotos
inesquecíveis. No final da visita, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Noi Casa Atacama 5*.
16º Dia – 25 Outubro ( Ter.) - SÃO PEDRO DE ATACAMA / SALAR, LAGOAS ALTIPLANICAS & TOCONAO
Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita pelo Salar de Atacama, planície de sal povoada por
flamingos. Uma vez mais registaremos seguramente este dia na nossa memória para sempre, devido às
características únicas desta paisagem, onde a cor dos flamingos sobre o branco do salar proporcionam
imagens verdadeiramente especiais. Visita às Lagoas Altiplanicas de Miscanti e Miñiques, situadas a
2.200 metros de altitude. Almoço. Após o almoço, saída para visita à aldeia de Toconao. Durante o
percurso poderemos admirar o impressionante vulcão Licancabur. A aldeia de Toconao caracteriza-se
pelas suas construções em liparita, uma pedra vulcânica. Regresso ao hotel ao final da tarde. Jantar.
Alojamento no Hotel Noi Casa Atacama 5*.
17º Dia – 26 Outubro (Qua.) - SÃO PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DO CHILE
Pequeno- almoço. Hoje é dia de deixar os encantos naturais e paisagísticos, para seguirmos viagem para
Sul, em direcção à capital chilena. Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de
Calama e partida cerca das 14h57 em voo doméstico com destino a Santiago do Chile. Chegada prevista
pelas 17h01. Formalidades de desembarque e transporte para o Hilton Garden Inn airport 4*. Jantar e
alojamento.
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Lagoas Altiplanicas

18º Dia – 27 Outubro (Qui.) – SANTIAGO DO CHILE / MADRID / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída em direcção ao aeroporto internacional de
Santiago do Chile. Assistência nas formalidades de embarque e partida pelas 11h50 com destino a
Lisboa, via Madrid (escala das 06h00 às 07h25). Noite e refeições a bordo.
19º Dia – 28 Outubro (Sex.) – LISBOA
Chegada pelas 07h50 ao aeroporto de Lisboa.
FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa

Valor Total

Valor / mês*

Em quarto DUPLO

1.690 €

169 €

480 €

48 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL

* = 10 mensalidades de 31 Maio’22 a 28 Fevereiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Maio 2022.
** = Desconto válido para pagamentos por cheque ou cartão de débito.
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início, com a
condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

Serviços incluídos:
✓ Santiago do Chile/ Calama / Santiago do Chile voos regulares e classe económica;
✓ Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível (50€ à data de 02/02/2022, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ Alojamento em hotéis de 4*/5* (os mencionados ou similares), incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa durante todo o circuito, excepto e refeições coincidentes com os horários de voo (23 e 26/10 ) , no total de 6
refeições :
✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todo o circuito;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa para um mínimo de 15 participantes.
Serviços não incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuados durante a
estadia, tais como, refeições não mencionadas, bebidas nas refeições, telefonemas, lavagem de roupa etc.
Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Passaporte Individual com validade mínima de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado Digital de Vacinação Completa Covid-19 + Teste PCT até 72 horas antes da viagem (informação a actualizar mais
próximo da data da viagem).
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MAPA do ITINERÁRIO:

São Pedro de Atacama

Viña del Mar
Santiago

Colonia del Sacramento
Buenos Aires

Puerto Varas
Bariloche

El Calafate

Ushuaia
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Geyser de Tatio

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

OASIStravel – 13.05.2022
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