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Visita de Estudo – CHILE FEVEREIRO/MARÇO 2019 

27 de Fevereiro  
a 5 de Março 
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27 e 28 Fevereiro 2019 | Porto / Madrid / Santiago do Chile  
PARTIDA PARA SANTIAGO & VISITA DA CIDADE! 
 

Comparência no aeroporto do Porto 2:00 antes do voo para formalidades de embarque e partida com destino a Santiago do Chile, via Madrid. 
Noite e refeições a bordo. 
 
Voos sugeridos:  Porto /Madrid – 20h40 / 22h50 
       Madrid / Santiago – 23h45 / #09h15 ( dia seguinte ) 

 
Chegada a Santiago, formalidades de desembarque e transporte privado até ao hotel. Check-in, alojamento e tempo livre para descanso. Após 
almoço no hotel, visita panorâmica de cidade, passando pelas principais ruas do bairro cívico, com destaque para os seus monumentos: igreja 
de S. Francisco, Palácio de “la Moneda” e Praça das Armas, onde se encontra  a catedral, o museu Histórico Nacional e o Correio Central. 
Continuação pelo Parque Florestal, passando pelo Cerro de Santa Lucia e pelo Museu de Belas Artes e de seguida o bairro de Bellavista. Subida 
ao Cerro San Cristóbal, de onde se têm fantásticas vistas panorâmicas da cidade. Jantar no restaurante Quitral. 
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01 Março 2019| Santiago - Vale de Maipo 
VALE DE MAIPO! 
 
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção ao Vale de Maipo, localizado a 40km de Santiago, que é considerado o berço da produção 
vinícola no Chile.  A localização estratégica, assim como a topografia, permite a produção  de grande variedade de uvas a diferentes 
altitudes. Visita com prova de vinhos à vinícola Odjfell - relativamente recente (1994), foi fundada por um norueguês chamado Laurence 
Odfjell que, decidiu ir para o Chile, especificamente para a região do Maipo, para plantar uvas e fazer vinhos dentro de um conceito muito 
presente e praticado na Noruega – a sustentabilidade. Por este motivo, todos os seus vinhedos são orgânicos. Recentemente começou a 
trabalhar também o conceito de agricultura biodinâmica. Continuação para a Vinícola Tarapacá, localizada numa propriedade de 2.600 
hectares, dos quais 600 são vinhedos. Inspirada nas vinícolas de Bordéus representa o clássico estilo europeu em pleno Chile. Fundada em 
1874, rapidamente despontou entre os nomes fortes do vinho chileno de qualidade, tendo conquistado em 1876 um importante prémio 
nos Estados Unidos e, actualmente (140 anos depois), os seus vinhos Gran Reserva Etiqueta Negra, Gran Reserva Etiqueta Azul e Tara Pakay 
são grandes referências entre os tintos do Novo Mundo.  
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01 Março 2019| Santiago - Vale de Maipo ( cont. ) 
VALE DE MAIPO! 
 

Visita com prova de vinhos e almoço na vinícola De Martino, que ao longo dos anos fortaleceu-se como líder da inovação, sendo 
distinguida pela produção de vinhos de terroirs seleccionados e pela busca de novos desenvolvimentos em diferentes regiões do país, com 
o objectivo de descobrir o potencial de diferentes climas e origens. Actualmente produz vinhos nos seguintes vales: D.O. Maipo, D.O. 
Casablanca, D.O. Limarí, D.O. Cachapoal, D.O. Maule, D.O. Elqui e D.O. Choapa. 

Regresso ao hotel. Em hora a informar, saída para jantar no restaurante Como Àgua para Chocolate.  
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02 Março 2019| Santiago – Casablanca & Vale Paraíso 
CASA BLANCA & VALE PARAÍSO! 
 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar saída para visita de dia inteiro até ao Oceano Pacífico, através do vale de Casablanca, 
conhecido pelas suas vinhas. Chegando à costa, visita ao pitoresco porto de Valparaíso, fundado no séc. XVI. Devido à sua arquitectura 
singular, em 2003 foi declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Visita com prova de vinhos à vinícola Emiliana, uma das principais 
vinícolas biodinâmicas do Chile. Continuação para visita à vinícola Matetic, cuja origem data de 1892, quando a família chegou à Patagónia 
chilena, vindo de Rijeka (hoje em dia na Croácia). Em 1999, a quarta geração da família, depois de um estudo detalhado das condições de 
terroir, e absolutamente confiante sobre o grande potencial do Vale de El Rosario, plantou vinhas nas encostas deste ambiente protegido 
dentro da denominação de San Antonio, tornando-se pioneiros em Syrah de clima frio no Chile.  
Almoço no restaurante Equilibrio na vinícola Matetic. Regresso a Santiago com paragem para visita à vinícola Casas del Bosque, uma das mais 
importantes vinícolas de Casablanca, tendo sido escolhida pelo segundo ano consecutivo como Viña Chilena do ano pelo prestigiado concurso 
IWSC da Inglaterra (2014 e 2013). Com mais de 20 anos de experiência, ganhou grande prestígio para os seus vinhos premium.  
Em hora a informar, saída para jantar no restaurante El Apero. 
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03 Março 2019| Santiago – Valle de Colchagua 
VISITA A VALLE DE COLCHAGUA! 
 

Pequeno-almoço no hotel e check-out. Saída em direcção ao Valle de Colchagua (aproximadamente 200km/4horas). Chegada ao hotel e 
check-in, saída para visita e almoço  na vinícola Santa Cruz. Da concepção do terroir, gestão das vinhas e uma visita completa ao seu processo 
enológico, esta vinícola convida-o a mergulhar no mundo dos seus vinhos Premium através das suas linhas Chamán Reserva, Chamán Gran 
Reserva e Tupu Limitada Limited. Destaque também para o passeio de teleférico para o Monte Chamán, onde é possível conhecer as aldeias 
de três povos originais do Chile: Mapuche, Rapa Nui e Aymara, que com seus deuses, Machi e Chamán, inspiram os vinhos desta vinícola. De 
seguida visita à vinícola Viu Manent, vinícola chilena familiar fundada em 1935 pelo catalão Miguel Viu García que começou por criar as 
Bodegas Viu em Santiago do Chile dedicando-se ao comércio e embalagem de vinhos para o mercado local com a marca "Vinos Viu". Mais de 
trinta anos depois, adquirindo a antiga Hacienda San Carlos de Cunaco no coração da região vinícola do Vale de Colchagua, com 150 hectares 
de vinhedos franceses, iniciou a produção dos seus próprios vinhos. Continuação para visita à vinícola Lapostolle, fundada em 1994 por 
Alexandra Marnier Lapostolle e seu marido Cyril de Bournet, tendo como propósito a criação de vinhos de classe mundial usando a experiência 
francesa e os magníficos terroirs  do Chile. Hoje, a Lapostolle Wines é reconhecida em todo o mundo pela sua qualidade e extraordinária 
habilidade para expressar o terroir chileno. A empresa possui 370 hectares em três vinhas diferentes (Casablanca, Cachapoal e Colchagua). Os 
vinhos são distribuídos em mais de 60 países em todo o mundo. Chegada ao hotel, jantar e alojamento.  
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04 Março 2019 |Valle Conchagua – Santiago / Madrid  
PARTIDA PARA PORTO! 
 

Pequeno-almoço no hotel e check-out. Transporte privado para o aeroporto de Santiago, formalidades de embarque e partida em voo 
regular, com destino a Madrid. Noite e refeições a bordo. 
 
Voo sugerido:     Santiago /Madrid – 13h35 / # 06h25 ( dia seguinte ) 
   

05 Março 2019 |Madrid – Porto 
Chegada, mudança de avião e partida com destino ao Porto. Chegada, formalidades de desembarque. 
 
Voo sugerido:     Madrid / Porto – 07h30 / 07h50  
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•Em 2019 a CVRVV promove uma visita ao Chile para estudo das suas práticas de viticultura, enológicas e enoturística. 
•A acção destina-se a Agentes Económicos da Região dos Vinhos Verdes; 
•O programa inclui visitas técnicas a produtores locais de diferentes dimensões e perfis, e experimentação da sua oferta, permitindo a 
transposição de experiências para a dimensão real dos produtores da Região dos Vinhos Verdes; 
•As visitas incluem explicação técnica e experimentação dos serviços enoturísticos disponíveis, atendimento & processos; visita às vinhas 
e explicação dos custos de produção, solos, climas, castas, densidades, etc. ; apresentação dos diferentes estilos de vinho, prova e visita à 
adega; 
•Sempre que possível as refeições vínicas serão acompanhadas pelos produtores dos vinhos Servidos.  
 
•O programa profissional é muito intenso e absorvente com pouco tempo de descanso e zero tempo livre. 
 
•O programa é co-financiado a 30% pela CVRVV; aos Agentes Económicos participantes cabe suportar os restantes 70%, conforme 
valores indicados na tabela “Custo de Participação”, assim como todos os custos extra. Este pagamento é efetuado diretamente pelo 
agente económico à agência de viagens Top Atlântico; 
•A CVRVV co-financia apenas uma viagem por agente económico. Deslocações adicionais por agente económico são financiadas na 
íntegra pelo respetivo agente económico; 
•O co-financiamento pela CVRVV obriga os agentes económicos beneficiados ao cumprimento obrigatório do programa de visita 
previsto; 
•Os programas co-financiados pela CVRVV, os lugares serão aceites por ordem de inscrição. A inscrição é válida após confirmação da 
CVRVV e pagamento do custo de participação até à Top Atlântico (NIB a indicar). A falta de pagamento invalida a respetiva inscrição. Os 
agentes económicos interessados devem formalizar a sua inscrição mediante através do preenchimento do formulário no seguinte link:  
https://goo.gl/forms/e5H8Df9Ls3s0dmLe2 
 

 
.  

Condições de Inscrição  
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Custo de Participação 

Valor por pessoa 

Mínimo  

15 participantes  

Em quarto 
Duplo 

Em quarto 
Individual  

Hotel Atton Las Condes 4* – Santiago do Chile 
+ 

Hotel Santa Cruz Plaza 4* - Colchagua 
3 116,00 € 3 412,00 € 

Financiamento CVRVV - 30% 934,80 € 1 023,60 € 
a pagar diretamente à Top Atlântico  2 181,20 € 2 388,40 € 
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Serviços Incluídos: 
 Passagem aérea Porto/Madrid/Santiago/Madrid/Porto, em voos regulares Iberia, em classe económica, com direito ao transporte de 1 

bagagem de porão com o máximo de 23 kg;  
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (a reconfirmar na emissão dos bilhetes);  
Transporte privado aeroporto/hotel e vice versa e hotel/restaurantes/hotel com assistência local;  
Alojamento de 4 noites (incluindo early check-in) no hotel seleccionado em Santiago e 1 noite no hotel Vera Cruz Plaza em Colchagua 

com pequeno-almoço incluído;  
Transporte e Visitas com guia local a falar Espanhol ou Inglês conforme o programa; 
Refeições de acordo com o programa com bebidas incluídas ( 2 copos de vinho / sumo ou refrigerantes nos restaurantes e 1 copo de 

vinho ou refrigerante no hotel Santa Cruz Plaza;  
Acompanhamento por representante Top Atlântico;  
Assistência por representante local;  
Seguro de assistência em viagem; 
Taxas de turismo, serviço e Iva. 

 
Serviços Excluídos: 

Passaporte válido (obrigatório e com mínimo de 6 meses de validade);  
Partidas de Lisboa, Faro e Ilhas; 
Visitas opcionais;  
Gratificações;  
Extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não mencionado.  

 

Valores Incluídos & Excluídos 
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Hotel Atton Las Condes 4*  

Fundado em 2000 e, renovado em 2009 fica localizado próximo ao Shopping Center Parque Araucano, dispõe de 210 quartos, 
restaurante, piscina exterior e fitness center.   

 
 www.atton.com 

 

http://www.atton.com/
http://www.atton.com/
http://www.atton.com/
http://www.atton.com/
http://www.atton.com/
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Hotel Santa Cruz Plaza 4* 

Situado junto à principal praça de Colchagua e do museu, dispõe de 116 quartos em estilo colonial, restaurante, bar, SPA e piscina. 
 
www.hotelsantacruzplaza.cl 
 
 

http://www.hotelsantacruzplaza.cl/

