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VINHEDOS CHILENOS BIKING 
 
 
 

 
 

Vale do Maipo e Vale de Casablanca, Chile – 6 dias. 
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A EXPERIÊNCIA 
Combine paisagens sem fim de vinhedos com cidades litorâneas 
Patrimônio Mundial da Humanidade e a possibilidade de conhecer 
estes lugares incríveis de bicicleta. Prepare-se para grandes 
descobertas no Vale de Maipo, Casablanca, San Antonio e Leyda. 
 

ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 6 DIAS /5 NOITES 
 
Dia 1 – Santiago 
Recepção no aeroporto de Santiago. Teremos um tempo livre para 
conhecer a capital chilena antes do check-in no hotel e jantar de boas-
vindas. Ao final do dia, retorno para o hotel. 
 

Refeições inclusas: Jantar. 
 

Dia 2 – Vale de Casablanca 
Após café da manhã, check-out do hotel e traslado para Pirque, no Vale 
de Maipo. A partir de lá, seguiremos pedalando por antigos caminhos 
rurais, admirando o vale, os Andes e as vastas vinhas. O almoço será 
em um restaurante charmoso da região. Continuamos de bike até Viña 
Concha y Toro, uma das maiores do mundo, para degustar alguns dos 
seus vinhos. Depois, pegamos nosso veículo para o Vale do Casablanca. 
No final do dia, check-in no hotel para pernoite. 

 

              Distância pedalada: 40 km. 

Refeições inclusas: Café da manhã, almoço e lanche. 
 
Dia 3 – Vale de Casablanca 
Após o café da manhã, vamos pedalar até Viña Emiliana para conhecer 
a técnica de manejo orgânico e biodinâmico de seus vinhedos, além da 
degustação de seus vinhos. Continuamos nossa viagem por estradas 
com ondulações, o que será um prazer para um ciclista treinado, até 
chegar a praia de Tunquén, uma das mais belas da região central do 
Chile. 
 
 Distância pedalada: 40 km. 

Refeições inclusas: Café da manhã, piquenique e lanche. 
 

Dia 4 – Valparaíso 
Após café da manhã, continuaremos pedalando ao longo do Vale de 
Casablanca. Após visita à aldeia de Casablanca, seguiremos para a Viña 
Casas del Bosque, para degustação. Voltaremos a pedalar por mais 
alguns quilômetros, e faremos uma parada para desfrutar de um 
piquenique sob árvores centenárias. Após almoço, viajaremos de carro 
para Valparaíso. Aproveitaremos a tarde livre para explorar esta 
magnífica cidade declarada Patrimônio Mundial. Check-in no hotel. 
 
              Distância pedalada: 30 km. 

Refeições inclusas: Café da manhã, piquenique e lanche. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
Um lugar no qual se pode 

viajar durante todo o ano, mas 
no verão as temperaturas são 
mais agradáveis para fazer os 

passeios, pedaladas e 
caminhadas. 

 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários para Santiago. 
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Dia 5 – Santiago 

Após café da manhã, sairemos para contemplar mais paisagens da região central do Chile. Sairemos de 
Valparaíso para Isla Negra, de carro, para visitar a casa-museu do poeta Pablo Neruda. Após a visita, faremos 
um pequeno trajeto ao longo do Vale de San Antonio até o Vale de Leyda, onde iremos desfrutar de uma das 
melhores ciclovias desta parte do país, com extensos vinhedos a perder de vista no horizonte, tráfego quase 
inexistente, e descidas magníficas de dificuldade variada. Vamos desfrutar de um almoço admirando Vale do 
Leyda e comemorar o fim da nossa viagem com um churrasco típico no charmoso vilarejo de Pomaire. 
Traslado para Santiago e check-in no hotel. 
 
 Distância pedalada: 30 km. 

Refeições inclusas: Café da manhã, piquenique, lanche e jantar. 
 
 
Dia 6 – Santiago 
Café da manhã e check-out. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 
 

HOTÉIS 

Em nossos roteiros sugeridos, sempre que possível oferecemos uma alternativa de acomodação, desde que o hotel 
esteja de acordo com os nossos critérios de hospitalidade, conforto e sustentabilidade. Consulte-nos se preferir 
explorar ainda outras opções de acomodação. 
 

SANTIAGO   VALE DE CASABLANCA 

DIAS 1, 2, 5 E 6   DIAS 2, 3 E 4 

 

 

 

The Singular   Matetic La Casona 

The Singular Santiago é um Luxuoso hotel cinco 
estrelas que se encontra no bairro Lastarria, em 
pleno centro histórico da cidade. Foi projetado 
para combinar com a perfeição neste bairro de 

Santiago, que resume o orgulho e a criatividade de 
seus habitantes. A herança histórica do Chile é 

preservado neste hotel. 

 La Casona, na Vinícola Matetic, foi construída no 
ano 1900 e representa a casa de campo tradicional 

das grandes fazendas do período, que foi 
completamente remodelado em 2004 e 

delicadamente decorado pelo famoso arquiteto e 
designer Max Cumming. O hotel dispõe suítes 

espaçosas equipadas com aquecimento central e 
terraço privado. 

Tipo de acomodação: Clássica   Tipo de acomodação: Standard 
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VALPARAÍSO   

DIA 4 E 5   

 

 

Casa Higueras   
Situado em uma residência majestosa do ano de 

1920, o Hotel possui uma piscina com vista para a 
baía e um spa. O centro da cidade de Valparaíso 
está 15 minutos a pé. Os quartos do Hotel Casa 

Higueras contam com decoração clássica em tons 
suaves, piso em parquet e janelas amplas. Todos 

oferecem TVs de plasma com DVD player. 

 

Tipo de acomodação: Tradicional   

 
 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 

 BAIXA TEMPORADA ALTA TEMPORADA 

NO. DE PESSOAS 01/05/17 A 15/09/17 01/03/17 A 30/04/17 

12 US$ 3.514  US$ 3.879  

8 US$ 3.796  US$ 4.173  

6 US$ 3.990  US$ 4.383  

4 US$ 4.419  US$ 4.733  

2 US$ 5.571  US$ 6.004  

Suplemento single + US$ 790  + US$ 1.006  

 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por pessoa. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos até 15/09/17, exceto em datas comemorativas e feriados. 
 
INCLUI 

 2 noites de hospedagem em Santiago, acomodação dupla com café da manhã. 

 2 noites de hospedagem em Vale de Casablanca, acomodação dupla com café da manhã. 

 1 noites de hospedagem em Valparaíso, acomodação dupla com café da manhã. 

 Atividades mencionadas com o acompanhamento de guia. 

 Acompanhamento de anfitrião durante toda viagem. 

 Alimentação: 

 Dia 1: jantar. 

 Dia 2: almoço, lanche e degustação de vinhos. 

 Dia 3 e 4: almoço estilo piquenique gourmet, lanche e degustação de vinhos. 

 Dia 5: almoço estilo piquenique gourmet, lanche e jantar. 

 Todos os traslados rodoviários descritos no roteiro.  

 Bicicleta de ponta revisada e capacete. 

 Ingresso de entrada na casa-museu de Pablo Neruda. 

 Frutas, alimentos e bebidas energéticas durante as atividades. 

 Seguro viagem. 
 
NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Seguro de viagem. 

 Traslados no Chile. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Bebidas. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 

 Sinal de 40% do valor total da viagem a título de confirmação da viagem, através de depósito bancário e 

 Saldo a ser pago em 3 vezes sem juros no cartão de crédito no ato da compra.  

 Cartões de crédito aceitos:  Visa e MasterCard.  

 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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