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Extensão Ilha de Páscoa 
4 Dias / 3 Noites 

Saída: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

 

Conheça as belezas desta ilha vulcânica, mundialmente conhecida pelos Moais  suas grandiosas estátuas, sítios 

arqueológicos e paisagens de tirar o fôlego. 

Aproveite para relaxar e se conectar com a natureza e a energia da especial Ilha de Páscoa.

 

1º Dia – ... / Ilha de Páscoa 
Chegada ao Aeroporto de Mataveri e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
2º Dia – Ilha de Páscoa 
Após café manhã no hotel, saída para passeio de dia inteiro, seguindo os passos do primeiro rei da Ilha, Akiri Hotu 
Matuá, durante o período da colonização. Visita a três sítios arqueológicos: Ahu Tongariki, Rano Raraku e Akahanga. 
Em seguida, almoço (lunch box). À tarde, continuação para o famoso sítio de Te Pito Kura, o umbigo do mundo. 

Depois, visita ao sítio Anakena para conhecer as plataformas restauradas com o moais e vários artefatos arqueológicos. 
No fim do dia, tempo para aproveitar a areia branquinha e água cristalina de Anakena. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
3º Dia – Ilha de Páscoa 

Após café da manhã no hotel, saída para passeio a Orongo. No caminho, visita à Caverna de Ana Kai Manutara, à 
Vinapu, sítio arqueológico conhecido pelas suas grandes louças de barro, ao Vulcão Rano Kau, onde se encontra uma 
abundante fauna e flora. Chegada a Orongo, aldeia onde se realizava a cerimônia do “Homem pássaro”, aquele que 

seria o chefe espiritual e político por um ano, junto ao rei. À tarde, visita a Ahu Akivi, que é uma das poucas 
plataformas onde os moais parecem olhar para o mar. Continuação a Puna Pau, cratera onde se fabricavam os Pukao, 
que são chapéus ou coroas dos moais. Em seguida, visita a Huri e Urenga, plataforma com um moai singular com 20 
dedos, que está alinhado ao solstício de inverno. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
4º Dia – Ilha de Páscoa/... 

Hospedagem até às 11h00. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno ao Brasil. 
Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES  

Opção Cidades Noites Hotel Acomodação Categoria 

 

1 
 

Ilha de 
Páscoa 

3 Easter Island Eco Lodge Standard Room Turística 

2 
Ilha de 
Páscoa 

3 Otai Standard Room Turística 

3 
Ilha de 

Páscoa 
3 Taha Tai Standard Room Primeira 

4 
Ilha de 
Páscoa 

3 Altiplánico Standard Room Primeira 

5 
Ilha de 

Páscoa 
3 Hare Uta Deluxe Primeira superior 

 

 

 

PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Período Opção 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

01 a 30Set’2020 

1 555 520 663 2.365 2.216 2.825 

2 599 - 814 2.552 - 3.468 

3 712 652 1.049 3.034 2.778 4.469 

4 667 597 1.012 2.842 2.544 4.312 

5 871 - 1.449 3.711 - 6.173 

01Out’2020 a 
31Dez’2020 

1 555 520 663 2.365 2.216 2.825 

2 599 - 814 2.552 - 3.468 

3 745 681 1.111 3.174 2.902 4.733 

4 908 801 1.426 3.869 3.413 6.075 

5 1.043 - 1.795 4.444 - 7.647 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,26 da 
data de 10/02/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 

- Traslados de chegada e saída em serviço regular; 
- Passeios conforme mencionados no roteiro; 
-  01 Almoço (lunch box); 

- Seguro viagem Travel Ace válido por 04 (quatro) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  

 
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 

turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 
Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 

apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- A acomdação em quarto triplo é feita como cama adicional (pode ser cama de armar); 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

(para brasileiros) 

CHILE 

 

 
Passaporte 

 
 

 
É permitido o embarque com Cédula de Identidade 

original (RG) original, desde que esteja em bom estado 
de conservação e emitida há menos de 10 anos. Não 

serão aceitas carteiras funcionais (CREA, OAB, CRM, etc), 
ou CNH. 

Visto 

 

 
 

 
Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela 

 

 

 - obrigatório    |  - não obrigatório 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html

