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De 14 a 23 de Setembro
Viajar ao Chile é sempre o sonho de muitas mulheres. E também pudera, o país é lindo!
Com lugares de deixar qualquer uma com o queixo caído. Por isso, essa será nossa
próxima parada!
Vamos fugir de uma viagem clássica, onde tudo o que fazemos é descer e subir de uma
van turística, tirar fotos e mais fotos. Queremos fazer dessa viagem ao Chile uma
experiência única. Lógico que vamos conhecer os pontos principais da cidade de
Santiago, irmos a Viña del Mar, Valparaíso... Mas podemos também conhecer La Piojera,
um bar popular e com a cara do Chile. Vamos nos perder pelas ruas do bairro Lastarria,
pelos bares da Pio Nono.
Quem quiser também poderá optar por aumentar o nível de aventura da viagem e
conhecer o Atacama, que tem o deserto mais seco do mundo (e eu diria até mesmo que
é o mais bonito de todos!). Vamos conhecer o Valle de La Luna e o Salar, vamos
amanhecer vendo um geyser em pleno funcionamento e fazer um tour astrônomico
durante a madrugada. Realmente é uma viagem para ninguém botar defeito e
tampouco ficar de fora.
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Roteiro
DIA 1 - Santiago (sexta-feira 14/09)
-Chegada a Santiago das mulheres que também vão ao Atacama
-Hostel de La Barra (quarto compartilhado)
-Casa de Pablo Neruda: La Chascona
-Cerro San Cristobal (funicular)
-Bares da Calle Pio Nono
DIA 2 - Atacama (sábado 15/09)
-Aeroporto
-Hostel Pueblo de La Tierra (quarto triple)
-Passeio a pé pela cidade
-Valle de la Luna
DIA 3 - Atacama (domingo 16/09)
- Lagunas Altiplanicas e Piedras
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DIA 4 - Atacama (segunda-feira 17/09)
-Geysers
-Tour Astronômico
DIA 5 - Santiago (terça-feira 18/09)
-Retorno a Santiago das mulheres que foram ao Atacama
-Chegada das mulheres que não foram ao Atacama
-Hostel de La Barra (quarto compartilhado)
-Plaza de Armas (troca de guarda)
-Cerro Santa Lucia
-Mercado Central
-Bar La Piojera
-Saída noturna/Jantar no Bairro Las Tarria
DIA 6 - Santiago (quarta-feira 19/09)
-Vinícolas Vale do Maipo, Visita guiada e degustacao de vinhos Viña Concha y Toro e
visita – Museu Andino; Wine Shop- Viña Santa Rita
-Compras no Costanera Center + Visita ao Sky Center
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DIA 7 - Viña del Mar/Valparaíso (quinta-feira 20/09)
-Valparaíso & Viña del Mar com visita no caminho Vale de Casablanca, Viña Emiliana ou
Viña Veramonte
DIA 8 - Santiago (sexta-feira 21/09)
-Cordilheira dos Andes: Cajon del Maipo, Embalse El Yeso + Piquenique
-Saída noturna aos bares do Patio Bella Vista
DIA 9 - Santiago (sábado 22/09)
-Dia Livre
-Cordilheira dos Andes: Valle Nevado e Farellones Opcionais: Entrada Parque Farellones
(Parque neve; tubing (skibunda); tirolesa; treno; teleférico aberto) – disponibilidade
limitada, evita filas de espera (OPCIONAL)
-Confraternização Woman Trip
DIA 10 - Santiago (sábado 22/09)
-Retorno Brasil

VENHA VIVER UMA VIAGEM

CHILE 2018

O que está incluído?
Hospedagem
Café da manhã
Transfer (aeroporto-hotel-aeroporto)
Seguro viagem
Tickets passeios
Locomoção local
O que NÃO está incluído?
Demais refeições e atividades não especificadas. Gastos pessoais, como chamadas
telefônicas, serviços de lavanderia, mini bar, etc.
Valor
- Santiago + Atacama: R$3.600,00
- Santiago: R$2.100,00
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Formas de Pagamento
Não queremos que nenhuma mulher deixe de viajar por falta de condições econômicas.
Para nós, viajar é mais que um luxo, é uma necessidade. Por isso, oferecemos diferentes
preços e formas de pagamento. Pode parcelar? Pode! Pode ser no boleto? Pode! O que
não pode é deixar de viver essa experiência única e em companhia de pessoas do bem e
de alto astral!
Funciona assim o pagamento do seu pacote:
Pré-reserva
Uma vez escolhido o destino que você quer visitar, basta realizar a pré-reserva realizando
o pagamento de R$300,00 para garantirmos a sua vaga (boleto, transferência ou cartão
de crédito). Esse valor será descontado do valor total do pacote e caso o grupo não seja
formado você receberá o reembolso total desse valor.
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Reserva | Formação Do Grupo
Tão logo seja alcançado o número mínimo de pessoas, você será avisada para realizar o
restante do pagamento, em até 5 (cinco) dias úteis. Você primeiramente pagará uma
entrada de 30% do valor da viagem (boleto bancário, cartão de crédito, depósito ou
transferência bancária) e poderá parcelar o valor restante.
Você pode escolher pagar este valor residual à vista, por meio de depósito ou
transferência bancária, parcelar no boleto ou em até 12x no cartão de crédito. Sendo que,
no caso de parcelamento bancário, tudo deverá estar quitado até 25 dias antes do início
da viagem.
Grupo
O grupo em que viajamos é composto por 16-20 mulheres e é bem heterogêneo. Temos
viajantes de 20 e até mesmo acima dos 60 anos. Porém, um traço em comum pode ser
visto no grupo: a flexibilidade de mente. São pessoas de bem com a vida e dispostas a
experimentar uma viagem inesquecível.
Tem dúvidas? Manda um email pra gente (viagens@womantrip.com) ou mande um
Whatsapp para +55 31 9 8825-0118 :)
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