
25/01/2022 

 

04 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Calama/Rio com Latam na classe V 

 04 noites com  pensão completa, snacks e bar aberto 

Traslados regulares 

01 passeio de dia inteiro ou 02 passeios de meio dia, todos os dias durante a hospedagem.  

Entradas a reservas, parques nacionais, sitios arqueológicos e termas de Puritama 

Observação astronômica no observatório do hotel Wi-Fi nas áreas comuns 

Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 01 a 24 Feb+06 a 31 Mar+11 a 16 Apr 01 a 10 Apr+17 Apr a Jun 

QUARTO Dbl Sgl Chd Dbl Sgl Chd 

Tulur 3947 5031 1605 3268 3637 1605 

Yali 4375 5598 1605 3589 4005 1605 

Suite Catur 5515 7138 1605 4483 5031 1605 

Chd: 03 a 11 anos. Permitido 01, em cama extra, em apartamento duplo. 

Programa com Explora Ilha de Páscoa, clique aqui 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos  

consulte para verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de  

informar o valor ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a  

classe que confirma na data de viagem. 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 



25/01/2022 

 

03 noites incluindo: 

 03 noites com  pensão completa, snacks e bar aberto 

Traslados regulares  Servicio de Wi-Fi en áreas comunes 

01 passeio de dia inteiro ou 02 passeios de meio dia, todos os dias durante a hospedagem 

Entradas a reservas, parques nacionais e sitios arqueológicos 

Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 APR A SEP 

QUARTO Dbl Sgl Chd 

Varúa 2447 2804 680 

Raá 3277 3755 680 

* Chd: 03 a 11 anos. Permitido 01, em cama extra, em apartamento duplo. 

Programa com Explora Patagonia, clique aqui 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos  

consulte para verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 



25/01/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Punta Arenas/Rio com Latam na classe V 

 03 noites com  pensão completa, com bebidas nacionais 

Traslados regulares 

01 passeio de dia inteiro ou 02 passeios de meio dia, todos os dias durante a hospedagem 

Entradas ao Parque Nacional Torres del Paine 

 Wi-Fi nas áreas comuns Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 MAR APR 

QUARTO Dbl Sgl Chd Dbl Sgl Chd 

Salto Chico 4699 7476 1381 4469 5732 1381 

Cordillera Paine 5304 8474 1381 4134 5283 1381 

Suite Exploradores 6738 10880 1381 5205 6711 1381 

Chd: 03 a 11 anos. Permitido 01, em cama extra, em apartamento duplo. 

Programa com Explora Valle Sagrado, clique aqui 

Importante:  

Hotel oferece várias promoções durante o ano. Antes de informar o valor ao seu cliente, nos  

consulte para verificarmos se se aplicará alguma promoção para a data da viagem. 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de  

informar o valor ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a  

classe que confirma na data de viagem. 

Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 


