Em promoção inédita, agência Brasil-Chile oferece passeio
gratuito ao Valle Nevado durante a temporada de neve
A Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo está lançando hoje uma promoção incrível para
os brasileiros que visitarem o Chile durante a temporada de inverno, entre o final de maio
e o início de setembro. Na compra de passeios a Vina Del Mar, Valparaíso e uma vinícola
(Concha y Toro ou Undurraga) e transfers aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, o cliente
ganha totalmente de graça um passeio panorâmico de um dia ao Valle Nevado. Tudo isso
por somente R$ 450,00por pessoa (apenas para pagamentos à vista, sem incluir
alimentação). O pacote promocional inclui:


Vina Del Mar/Valparaíso. Com saída às 9h00 do hotel, o passeio inclui visita à
Vinícola Emiliana, no Valle de Casablanca, ao Mercado do Vinho (onde é possível
degustar vinhos e adquirir garrafas entre centenas de rótulos chilenos), à simpática
cidade portuária de Valparaíso e ao balneário de Vina Del Mar. O retorno ao hotel
acontece às 18h00.



Vinícola Concha y Toro ou Undurraga. O cliente pode escolher qual destas duas
tradicionais vinícolas prefere conhecer. Ambas incluem visita às suas instalações e
degustações de vinhos. É um passeio de meio período que pode acontece numa
manhã ou numa tarde. A charmosa Vinícola Undurraga fica localizada na cidade de
Talagante, no Valle Del Maipo, a 34 km de Santiago, e oferece uma paisagem
deslumbrante. Mais tradicional do Chile, a Vinícola Concha y Toro, distante cerca
de uma hora de Santiago, também é um passeio divertido, com muita história e
uma pitada de suspense e terror durante a visita às suas bodegas subterrâneas.



Passeio Panorâmico ao Valle Nevado. Na compra dos dois passeios acima, a visita
ao Valle Nevado será grátis para os clientes da agência Brasil-Chile nesta
temporada de inverno. É um passeio perfeito para quem deseja apenas ver e
brincar na neve, mas não pretende esquiar. Os turistas são pegos em seus hotéis
por volta das 7h00 e às 9h30 já estão no Valle Nevado (3.000 metros acima do
nível do mar) para fotos e uma visita às instalações. Às 10h30, o grupo parte rumo
a Farellones (2.000 metros acima do nível do mar), onde permanecem até 16h00,
quando retornam para Santiago, chegando por volta de 18h00. Nestas cinco horas
em Farellones, os turistas podem fazer atividades na neve, como ski bunda e
tirolesa (atividades pagas à parte), visitar lojas, almoçar, tomar um bom vinho ou
simplesmente passear. Farellones é um simpático e charmoso vilarejo de
montanha que vale a pena ser visitado. Quem quiser aproveitar o tempo para
esquiar ou praticar snowboard, também é possível, mas serão cobradas à parte a
locação de roupas, acessórios e esqui ou snowboard, além dos tíquetes para
acesso às pistas da estação.



Transfers aeroporto/hotel e hotel/aeroporto.

“Sabemos das dificuldades que os brasileiros estão passando para programar suas férias e,
por isso, estamos lançando este promoção inédita, que torna muito mais acessível visitar
o Chile. Neste pacote, o cliente vai gastar somente R$ 450,00 por três dias de passeio, com
os transfers de ida e volta já incluídos”, explica Gilmar Andrade Santos, um dos diretores
da Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo, agência comandada por brasileiros.
SOBRE A BRASIL-CHILE OPERADORA VIP DE TURISMO
Com sede em Santiago, a Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo é uma agência
comandada por brasileiros, com o objetivo principal de atender o turista brasileiro
durante a sua viagem ao Chile. Os serviços prestados incluem passagens aéreas, traslados,
passeios e hospedagens. A empresa presta um serviço personalizado e de qualidade, com
guias fluentes no idioma português, transporte em veículos novos equipados com sistema
de wi-fi e oferece uma variedade de passeios por todo o Chile.
A agência acaba de abrir seu primeiro escritório em São Paulo (SP), com o objetivo de
oferecer uma relação mais próxima com seus clientes do País e, principalmente,
proporcionar um atendimento mais fácil e rápido para os turistas brasileiros. Localizado
no bairro da Granja Julieta, o escritório é comandado pela profissional Daniela Calegari,
que
está
disponível
no
telefone
(11)
5641-0327
ou
pelo
email
brasilchileturismo@yahoo.com.br. Para obter mais informações sobre a agência e seus
serviços, o consumidor também pode acessar a página da agência no Facebook, no
endereço www.facebook.com/agenciabrasilchile.
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