
05/07/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe V 

 03 noites 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem Coris Vip 100 

 Café da Manhã  Pensão Completa 

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 2022/2023 

Casa Real Room 1588 n/d 2233 2197 n/d 2683 Jun a Sep 

 1821 n/d 2700 2647 n/d 3341 Oct a Apr 

 1601 n/d 2259 2223 n/d 2719 May a Sep 

Casa Real Suite 1704 n/d 2466 2430 n/d 2953 Jun a Sep 

 1960 n/d 2979 2980 n/d 3686 Oct a Apr 

 1720 n/d 2496 2460 n/d 3009 May a Sep 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem. 

Pensão completa = Café da manhã, almoço, jantar, bebidas, vinhos espumantes e vinhos. 

Hotel só aceita crianças maiores de 12 anos, que pagam como adulto. 

Programa com Hotel Clos Apalta Residence, clique aqui 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. 

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 
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Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem Coris Vip 100 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem. 

Programa com Hotel Vik Chile, clique aqui 

Café da manhã, almoço e jantar servidos nos Restaurante Equilibrio 

Pensão completa: no almoço inclui 1 menu maridaje, 1 menu Rosario e 1 menu a la carte de 3 tempos com vinhos EQ 

CHD, sob consulta 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. 

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Café da manhã Pensão Completa  Meia Pensão 

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 2022/2023 

Room 1674 1533 2384 1907 1755 2759 1411 1308 1964 Jul a Sep 

 2015 1832 2930 2239 2052 3305 1559 1448 2200 Oct a Apr 
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Aéreo Rio/Santiago/Rio com Latam na classe V 

 03noites 

Traslados de chegada e partida em serviço privado 

Seguro viagem Coris Vip 100 

Importante:  

Hoteis oferecem várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos consulte para 

verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente,  

nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem. 

 Café da Manhã Pensão Completa  

Quarto Dbl Tpl Sgl Dbl Tpl Sgl Validade 2022/2023 

Suite 1884 1728 2966 2377 2331 3476 May a Sep'22 

 2048 1838 3312 2705 2550 3804 Oct 

 2780 2421 4791 3429 3237 4610 Nov a 23 Dec+03 Jan a Mar 

Master Suite 2090 1865 3394 2705 2550 4315 May a Sep'22 

 2294 2002 3804 3133 2823 4479 Oct 

 3232 2712 5679 3971 3599 5893 Nov a 23 Dec+03 Jan a Mar 

Puro Vik 2344 2035 3903 3215 2878 4643 May a Sep'22 

 2623 2221 4479 3708 3225 5153 Oct 

 3790 3101 6815 4532 3960 6815 Nov a 23 Dec+03 Jan a Mar 

Pensão completa = Café da manhã, almoço estilo casual com 1 copo de vinho, jantar de 4 tempos com 2 taças de vinho. 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. 

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 


