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favoritos dos
por bicicletas. Um dos circuitos
No verão, Santiago é tomada
é feito em
de Providencia e Bella Vista, que
visitantes é o que liga os bairros
ao fundo.
meio a parques com as cordilheiras

Emoldurada pela Cordilheira dos Andes, Santiago é o oposto das montanhas
que a cercam: plana e perfeita para ser descoberta a pé ou de bicicleta. Visitar
a casa que por anos abrigou o poeta Pablo Neruda, e apreciar as pequenas
delícias do cotidiano chileno, como tomar o refrescante huesillos – chá que
combina grãos de trigo cozidos, pêssegos desidratados e aroma de canela –,
são prazeres simples da jornada. O Lastarria Boutique Hotel empresta um clima
rústico e minimalista à estada, perfeito para jovens casais e famílias.
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alterações sem aviso prévio. A tarifa é referente à cotação e será confirmada somente no momento
da reserva. Taxas não incluídas. Preço não válido para períodos de feiras e feriados.

[ Validade: 1 outubro a 20 dezembro 2012 ]
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parte terrestre, em apartamento duplo, sujeito a disponibilidade e alterações
sem aviso prévio. A tarifa é referente à cotação e será confirmada somente no
momento da reserva. Taxas não incluídas. Preços não válidos para períodos de
feiras e feriados.

R$ 1.125

Consulte-nos sobre aluguel de bicicleta e guia ciclista
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É difícil explicar o clima que paira sobre o Rio de Janeiro. Mais
do que uma cidade, a capital fluminense é um estado de espírito.
Cheia de bossa e exuberância, o Rio tem trilha sonora própria.
Caminhar pela orla de Ipanema ou aproveitar as excelentes
opções gastronômicas do Leblon sempre ressoam uma canção
cantada por Bebel Gilberto. Mais tradicional hotel carioca, o
Copacabana Palace mantém o charme e o serviço que fizeram
dele um dos melhores hotéis da América Latina, considerado até
hoje um dos cartões postais do Rio de Janeiro.
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Consulte-nos sobre aluguel de bicicleta e guia ciclista

US$ 513
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amigo Cazuza.

escreveu para seu melhor

Para se inspirar, ouça a música
Simplesmente, que Bebel

Brasil

