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Viagem Completa
América do Sul com 
Iguaçu Fevereiro 2023

Início

Final da viagem 

Viagem completa de 20 dias
Partida 17 de fevereiro 2023
Desde Lisboa, Madrid e Barcelona
A viagem inclui: 
• Voos ida e volta desde Madrid, Barcelona ou
   Lisboa (consultar desde outros pontos). 
• Voos ida e volta desde Buenos Aires a Iguaçu.
• Traslados desde/até ao aeroporto.
• Traslado desde/até ao porto.
• 1 Noite em Hotel de 4* com pequeno-almoço em
  Santiago do Chile.
• 2 Noites em Hotel de 4* com pequeno-almoço em
  Iguaçu.
• Visitas a Santiago do Chile e Valparaíso com guia em
   espanhol.
• Visitas ao Parque Nacional de Iguaçu lado Argentino
   e ao Parque Nacional de Iguaçu lado Brasileiro com
   guia em espanhol.
• Guia assistente em espanhol.
• Cruzeiro
• Seguro de assistência, COVID e cancelamento*
*O preço inclui um seguro de assistência e anulação 
(de até 2.000€) com coberturas específicas relativas 
ao COVID.

17 Fev - Partida desde Espanha e Portugal. 

18 Fev - Chegada a Santiago do Chile, visita com almoço e 
traslado ao hotel. Alojamento em hotel de 4* 

19 Fev – Traslado e visita de Valparaíso. Embarque no 
Sapphire Princess 

20 Fev – Navegação 

21 Fev – Puerto Montt 

22 Fev – Navegação 

23 Fev – Glaciar Amalia (Cruzeiro Panorâmico)

24 Fev – Punta Arenas 

25 Fev – Ushuaia 

26 Fev – Cabo de Hornos (Cruzeiro Panorâmico) 

27 Fev – Ilhas Malvinas 

28 Fev – Navegação 

1 Mar – Puerto Madryn 

2 Mar - Navegação 

3 Mar – Montevideo 

4 Mar - Buenos Aires 
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5 Mar - Desembarque e traslado ao aeroporto. Pela tarde, 
visita do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu. 

6 Mar - Visita do lado argentino das Cataratas de Iguaçu 

7 Mar - Traslado ao aeroporto de regresso a Espanha ou 
Portugal.

8 Mar - Chegada a Espanha e Portugal 
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17 de fevereiro 
Voo Madrid/ Barcelona/Lisboa – 
Santiago do Chile (Chile) 

Apresentação no aeroporto 3 horas antes da hora de partida do voo para realizar os trâmites de despacho de
bagagem. Partida em voo de                           desde Madrid às 23:59 hrs com destino a Santiago do Chile. Noite a 
bordo. 
Conexão desde Lisboa - Madrid: partida 16:45 hrs, chegada: 19:10 hrs (hora local). 
Conexão desde Barcelona - Madrid: partida 19:35 hrs, chegada 21:00 hrs (hora local).

18 de fevereiro 
Visita de Santiago do Chile, 
(Chile)

(10:30-17:30 hrs aprox.) Hora estimada de chegada a Santiago do Chile às 9:20 hrs (hora local). Assistência 
no aeroporto. 
A cidade de Santiago está delimitada pelo cordão de Chacabuco ao norte, a Cordilheira dos Andes pelo oriente, a 
angostura de Paine pelo sul e a Cordilheira da Costa ao oeste, o que a transforma numa localização privilegiada no 
Vale de Maipo. 
Faremos um passeio pela cidade de Santiago, onde a história e a aventura dão vida ao ir descobrindo os ícones 
mais importantes que marcaram a sua história. Visitaremos a Bolsa de Comércio, o Palácio Presidencial, a Praça 
de Armas, a Catedral de Santiago, o Ex Congresso Nacional e o monte Santa Lucia. Visita ao bairro moderno na 
comunidade de Vitacura, Parque Bicentenário e Sky Costanera (entrada incluída) 
Traslado ao Hotel. 

Almoço incluído em restaurante local. Alojamento em Hotel 4* em Santiago do Chile. 
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19 de fevereiro 
Visita de Valparaíso e embarque 
no Porto de Santo António 

Pequeno-almoço no hotel. 
(8:00-14:00 hrs aprox.) Seremos transportados até Valparaíso para percorrer as suas lindas ruas. É um dos
principais portos do Chile, proclamado património da humanidade pela UNESCO no ano de 2003. 
Contemplaremos a maravilhosa baía e suas colinas cheios de cores, que inspiraram famosos pintores, arquitetos, 
debutantes, músicos e poetas como Pablo Neruda. Caminharemos percorrendo as suas ruas e vivendo a
experiência da cidade como um local. Visita do Cerro Alegre, Cerro Concepción e do Ascensor el Peral (entrada 
incluída).
Traslado ao Porto de Santo António para embarcar no Sapphire Princess. 

O Sapphire Princess, com capacidade para 2.670 passageiros e 
com um total de 1.200 tripulantes à sua disposição para
oferecer-lhe um alto nível de qualidade, comodidade e excelente 
gastronomia, despertando a cada dia num maravilhoso porto das 
costas da América do Sul. 

Sapphire Princess

Nota: Mundomar Cruzeiros oferecerá excursões opcionais
em espanhol nos portos de escala. 

Dados Técnicos: 
Construção/Remodelação: 
2004 / 2018 
Idioma/Moeda: inglês/dólar 
americano 
Passageiros: 2.670
Tripulantes: 1.100 
Cabines: 1.542 
Toneladas: 115.875
Comprimento: 290 metros
Altura: 60 metros 
Pontes: 13 
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20 de fevereiro 
Navegação

21 de fevereiro 
Puerto Montt, Chile

Pensão completa a bordo. 
Puerto Montt, cidade chilena com uma ampla gama cultural, gastronómica e paisagística. É a capital da região dos 
Lagos e da província de Llanquihue e conhecida como o Km 0 da Estrada Austral e o início da Rota dos Parques da 
Patagónia. Ao mesmo tempo, é o ponto de encontro com a bacia do Lago Llanquihue e da Patagónia
Argentina. Em conclusão, um destino único, localizado entre o mar e a cordilheira. Se algo tem Puerto Montt são 
lindas paisagens, frondosos bosques, ilhas e estuários, lagos e vulcões que compõem os seus postais mais
conhecidos. Conta, além disso, com importantes restos arqueológicos encontrados por perto que foram
transcendentais, não só para a história do Chile, mas também de toda a América. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 

Pensão completa a bordo. 
Desfrute do navio enquanto faz uma magnífica navegação.
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23 de fevereiro 
Glaciar Amalia, Chile
(Cruzeiro panorâmico)

Pensão completa a bordo. 
Desfrute de um cruzeiro panorâmico no Glaciar Amalia, também conhecida como Geleira Skua, localizada no
Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Originário do campo de gelo do sul da Patagónia, envolve parcialmente a 
geleira do vulcão Reclus e corrói o flanco norte deste último. É o lar de pinguins e aves marinhas. De 1945 a 1986 
o glaciar recuou 7 km, sendo, juntamente com o recuo do glaciar O’Higgins, o recuo mais drástico dos glaciares do 
referido campo de gelo durante esse período.

22 de fevereiro 
Navegação

Pensão completa a bordo. 
Desfrute do navio enquanto faz uma magnífica navegação.
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24 de fevereiro 
Punta Arenas, Chile

Pensão completa a bordo. 
Punta Arenas, capital regional e provincial, é o maior centro urbano do Chile. Graças à sua origem cosmopolita e à 
sua arquitetura neoclássica, é como uma pequena cidade europeia, oferecendo todo o conforto para satisfazer o 
turista mais exigente. Local de grande interesse turístico, ponto zero para visitar locais de impressionante beleza e 
interesse cultural, parques naturais, antigos faróis e fortes. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 

25 de fevereiro 
Ushuaia, Argentina

Pensão completa a bordo. 
Ushuaia é uma cidade turística na Argentina. Está localizada no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul da 
América do Sul, apelidado de “Fim do Mundo”. Localizada numa colina íngreme, esta cidade ventosa é cercada 
pelas Montanhas Martial e pelo Canal de Beagle. É a rota de acesso para cruzeiros à Antártida e para passeios 
próximos à Ilha Yécapasela, conhecida como a “Ilha dos Pinguins” por suas colónias desta espécie. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 
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26 de fevereiro 
Cabo de Hornos
(Cruzeiro Panorâmico)

Pensão completa a bordo. 
Desfrute de uma navegação panorâmica pelo Cabo Horn, no extremo sul do Chile, local de travessias e navegação 
para quem deseja chegar ao extremo sul do mundo. É aqui que os oceanos Pacífico e Atlântico se misturam, 
numa perigosa passagem chamada Canal de Beagle a caminho do Pólo Sul. Este lugar foi descoberto há 400 anos 
e seu nome se deve à cidade holandesa, Hoorn, pois de lá partiram e navegaram até encontrarem este lugar
maravilhoso. Hoje tornou-se o Parque Nacional Cabo de Hornos, que foi declarado Reserva Mundial da Biosfera 
pela UNESCO. 

27 de fevereiro 
Ilhas Malvinas (Stanley)

Pensão completa a bordo. 
As Ilhas Malvinas são um arquipélago remoto no Atlântico Sul. Com terreno acidentado e costas ladeadas por 
falésias, as suas centenas de ilhas e ilhotas abrigam fazendas de ovelhas e abundantes espécies de aves. A
capital, Stanley, está localizada na Ilha Soledad, a maior. O Museu das Ilhas Malvinas da cidade tem galerias
temáticas sobre exploração marinha, história natural, a Guerra das Malvinas de 1982 e outros tópicos.
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1 de março 
Puerto Madryn, Argentina

Pensão completa a bordo. 
Puerto Madryn é uma cidade argentina localizada na costa norte da Patagónia. É considerada a porta de entrada 
para a Península Valdés, declarada em 1999 como Património da Humanidade pela UNESCO. Reconhecida como 
a capital nacional do mergulho, Puerto Madryn é uma cidade na costa patagónica da Argentina que possui uma 
localização estratégica. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 

28 de fevereiro 
Navegação

Pensão completa a bordo. 
Desfrute do navio enquanto faz uma magnífica navegação.
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3 de março
Montevidéu, Uruguai

Pensão completa a bordo. 
Montevidéu, capital do Uruguai, é a maior cidade da Baía de Montevidéu. O centro da cidade é a Plaza de la
Independencia, que já foi uma cidadela espanhola. Adjacente à praça está a Cidade Velha, notável pelos seus 
edifícios art déco e casas e monumentos da era colonial, como o proeminente Palácio Salvo e o neoclássico Teatro 
Solís. No Mercado del Puerto há um grande número de churrasqueiras. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 

2 de março
Navegação

Pensão completa a bordo. 
Desfrute do navio enquanto faz uma magnífica navegação.

Viagem Completa 
América do Sul com Iguaçu
Fevereiro 2023 

Produto



5 de março  
Desembarque em
Buenos Aires, Argentina),
traslado ao aeroporto. Chegada
a Iguaçu, visita do parque
Nacional do Iguaçu, lado
brasileiro e Alojamento.

Desembarque do navio de cruzeiro no porto de Buenos Aires e traslado ao Aeroporto Internacional Jorge
Newbery. Saída do voo de                                              direto para o Aeroporto Internacional Cataratas do Iguaçu.
Assistência no aeroporto e traslado para o hotel. À tarde, visita às Cataratas do lado brasileiro caminhando pela 
sua passarela tradicional com maravilhosas vistas panorâmicas. O comprimento da passarela é de 1.200 metros
de onde se tem uma vista espetacular das 275 cachoeiras que formam as Cataratas do Iguaçu,
dos quais os mais importantes do lado brasileiro são quatro: Floriano, Deodoro, Benjamin Constant e Salto
União ou Garganta do Diabo. No final do passeio tem acesso ao elevador panorâmico que permite chegar de
de volta ao ponto de recolha.
Regresso ao hotel.

4 de março
Buenos Aires, Argentina

Pensão completa a bordo. 
Buenos Aires é a grande capital cosmopolita da Argentina. Seu centro é a Plaza de Mayo, cercada por imponentes 
edifícios do século XIX, incluindo a Casa Rosada, o icônico palácio presidencial que possui várias varandas. Outras 
atrações importantes incluem o Teatro Colón, uma luxuosa casa de ópera de 1908 com quase 2.500 lugares, e 
o moderno museu MALBA, que exibe arte latino-americana. Combina o senhorio europeu com a paixão latina, 
criando assim uma bela metrópole com cozinha gourmet, uma agenda cultural movimentada e uma vida noturna 
frenética, uma mistura da arquitetura de Paris, o trânsito de Roma e as noites de Madrid, tudo temperado com 
sabor latino-americano. É preciso procurar a cidade clássica, aquela com cafés de estilo europeu, arquitetura 
colonial, mercados e a diversidade cultural de suas comunidades; encha-se de carne em cortes saborosos, dance 
tango ou assista a uma partida de futebol. 

Possibilidade de Excursão Opcional disponível brevemente. 
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6 de março
Visita do Parque Nacional de 
Iguaçu lado Argentino 

(8:00-17:00 hrs aprox.) Visita às Cataratas do Lado Argentino para poder percorrer os Circuitos Superior e Inferior 
que permitem a aproximação à maioria das quedas mais impressionantes, inclusive caminhando sobre elas em 
muitos casos. A famosa cachoeira Garganta del Diablo também é visitada. À tarde A Grande Aventura é uma das 
atividades e excursões clássicas para se fazer nas Cataratas do Iguaçu, é um passeio com percurso veicular de 5 
km para desfrutar das riquezas naturais e culturais. O passeio terrestre culmina em Puerto Macuco para
embarcar nos barcos com os quais percorrerá 6 km pelo cânion do Baixo Iguaçu até a área das Cascatas, onde 
poderá desfrutar de uma abordagem única das cachoeiras e uma perspetiva imbatível das Cataratas do Iguaçu, 
tanto no lado argentino, bem como do lado brasileiro. 
Tempo livre durante a visita para almoçar. Regresso  a hotel às 17.00 horas aproximadamente. Alojamento em 
Hotel 4* em Iguaçu. 

7 de março
Traslado ao Aeroporto e partida
para Espanha e Portugal

Traslado ao Aeroporto Internacional Cataratas do Iguaçu para apanhar o voo de
com partida às 11h10, no Aeroporto Internacional Jorge Newbery e posterior transferência de conexão para o
Aeroporto de Ezeiza para pegar o voo de                          de volta à Espanha e Portugal, com partida às 22h45 (hora 
local).
Noite a bordo.
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8 de março
Chegada a Madrid, Barcelona ou 
Lisboa 

Chegada a Madrid às 14:35 hrs (hora local). 
Voo de conexão Madrid – Barcelona: partida 15:45 hrs, chegada 17:05 hrs (hora local).
Voo de conexão Madrid – Lisboa: partida às 15:40 hrs, chegada às 16:05 hrs (hora local).
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O preço inclui 
• Voos ida e volta desde Madrid, Barcelona ou Lisboa 
(consultar desde outros pontos).
• Voos ida e volta desde Buenos Aires a Iguaçu. 
• Traslados desde/até ao aeroporto. 
• Traslado desde/até ao porto. 
• 1 Noite em Hotel de 4* com pequeno-almoço em Santiago do 
Chile. 
• 2 Noites em Hotel de 4* com pequeno-almoço em Iguaçu. 
• Visitas a Santiago do Chile e Valparaíso com guia em espanhol. 
• Visitas ao Parque Nacional de Iguaçu lado Argentino e ao
Parque Nacional de Iguaçu lado Brasileiro com guia em espanhol.
• Guia assistente em espanhol. 
• Cruzeiro 
• Seguro de assistência, COVID e cancelamento*
*O preço inclui seguro de assistência e cancelamento
(até 2.000€) com cobertura específica relacionada com o COVID.

O preço não inclui  
• Gratificações. 
• Bebidas nos almoços ou jantares não especificadas.
• Vistos. 
• Qualquer outro serviço não especificado. 
• Excursões em portos de escala do cruzeiro. 

Data de atualização 2 de fevereiro de 2023

*Possibilidade de conexão desde outros pontos da Península, 
Baleares e Canárias. Consulte horários e suplemento.
**Disponíveis alterações para classe Business no voo antes da 
emissão do bilhete (consulte disponibilidade e
suplemento). ***A cama adicional mede 0.90 x 1.90 metros. 
Consulte disponibilidade. 

Preços por pessoa em quarto duplo com partida desde Madrid/Barcelona 

Programa de voos com IB e AR + serviços em terra*: 2.136€

Taxas aéreas desde Madrid e combustível (sujeitas a alterações na emissão): 577€

Taxas aéreas desde Barcelona combustível (sujeitas a alterações na emissão): 600€

Suplemento em classe Business** (voos MAD-SCL e BUE-MAD) 3.999€

Suplemento de taxas aéreas em classe Business: 211€

Suplemento em individual: 287€

Desconto Triplo***: 45€

Preços por pessoa em cabine dupla no Cruzeiro 

Cabine interior desde 940 €

Cabine varanda desde 1.662 €

Taxas de cabine dupla por pessoa 657 €

Preços por pessoa em quarto duplo com partida desde Lisboa 

Programa de voos com IB e AR + serviços em terra*: 2.264 €

Taxas aéreas e combustível (sujeitas a alterações na emissão): 568 €

Suplemento em classe Business (voos MAD-SCL e BUE-MAD com taxas) 4.232€

Suplemento de taxas aéreas em classe Business: 96€

Suplemento em individual: 287€

Desconto Triplo***: 45€

Viagem Completa 
América do Sul com Iguaçu
Fevereiro 2023 

Produto



Notas importantes

•  Esta viagem está programada para um mínimo de 20 pessoas. No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço poderá ser 
alterado.
• O programa inclui seguro de viagem que inclui Garantias de Saúde e cancelamento até 2.000€ por pessoa, casos de COVID-19 positivo, 
bagagem e malas, transporte ou repatriamento, acidentes, etc. (consultar os suplementos de cobertura e extensão de cobertura).
• A viagem pode ser cancelada pelos fornecedores ou pela agência organizadora por motivos de força maior (COVID, impossibilidade de 
voos, requisitos de saúde...)
• Oferecemos uma descrição aproximada das visitas, que pode variar dependendo de vários fatores e circunstâncias. A duração também 
pode variar dependendo dos horários dos voos, tráfego, condições climáticas, etc.
• Os nossos programas não são aptos para pessoas com mobilidade reduzida ao não poder assegurar o cumprimento dos requisitos 
de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante o programa e que impossibilitam que seja operativamente 
viável.
• Mala incluídas: 1 mala a despachar de até 23 kg e 1 peça como mala de mão de até 10 kg.
• Documentação: obrigatório passaporte com ao menos 6 meses de vigência depois da data de desembarque e ao menos  2 folhas em 
branco.
• Vistos: A emissão de vistos não é necessária para passageiros espanhóis e portugueses. Se o passageiro for de outra nacionalidade, 
deverá consultar a sua agência de viagens.
Cada passageiro será responsável pela emissão de toda a documentação necessária (vistos e documentos de saúde necessários) de 
acordo com a sua nacionalidade. Em nenhuma hipótese a Mundomar Cruzeiros será responsável pela emissão dos vistos ou
documentação necessária.
• Consultar requisitos sanitários necessários para a entrada no Chile, Argentina, Brasil e embarque na Princess Cruises.
• É obrigatório facilitar um número de telefone portátil de contato por passageiro, sendo este o operativo durante a viagem para 
avisar de possíveis incidências e/ou emergências ao passageiro.

Condições de reserva e cancelamento 

É imprescindível juntar cópia dos passaportes dos passageiros no momento de confirmação da reserva. 
O depósito para toda a viagem em classe turística é de € 150 por pessoa e em classe executiva € 350 por pessoa (não reembolsável).
Uma vez confirmada a reserva por escrito e pago o depósito, as taxas de cancelamento serão as seguintes: 
Cancelamento até 81 dias antes da data de partida do cruzeiro: Depósito total 
Cancelamento entre 80 e 60 dias antes da data de partida do cruzeiro: 10% do preço total 
Cancelamento entre 59 e 45 dias antes da data de partida do cruzeiro: 25% do preço total 
Cancelamento entre 44 e 36 dias antes da data de partida do cruzeiro: 50% do preço total 
Cancelamento com menos de 35 dias antes da data de partida do cruzeiro: 100% do preço total 
O valor da penalização será reembolsado pelo seguro incluído no preço da viagem se se cumprem as garantias de cancelamento
especificadas nas condições do seguro, exceto o valor do prémio do seguro. 
Seguro de 100€ não reembolsável em caso algum. 
As passagens aéreas serão emitidas aproximadamente 35 dias antes da partida. Uma vez emitido, não será aceite 
qualquer tipo de alteração e não será reembolsável. 
Por se tratar de um programa completo, o dinheiro não será devolvido em nenhum caso das visitas que o cliente decida não realizar. 
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando forem afetados por motivos 
de força maior, entendendo por tais circunstâncias fora dos organizadores, anormais e 
imprevisível, no entanto, a assistência necessária será fornecida ao cliente afetado. 
*O preço inclui seguro de assistência e cancelamento (até 3.000€) com coberturas específicas relacionadas com o COVID.

Viagem Completa 
América do Sul com Iguaçu
Fevereiro 2023 

Produto


