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Pacote de 07 noites incluindo: 

 Passagem aérea Rio/Santiago/Punta Arenas/Santiago/Rio voando Lan  na classe V 

03 noites em Santiago no hotel NH Collection Plaza com café da manhã +  

04 noites em Torres del Paine no hotel escolhido em regime All Inclusive 

Traslados de chegada e partida privativos em Santiago 

Passeios regulares em Santiago: City tour e Tour de dia inteiro a Vina del Mar e Valparaiso   

Traslados regulares Punta Arenas / Hotel / Punta Arenas  

Pensão completa com bebidas nacionais  Seguro Travel Ace Especial 

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

Principais passeios incluídos nas programações: 

 Mirador Condor     Laguna Escondida     Lago Sarmiento     Mirador Grey     Base Las Torres 

PATAGONIA CHILENA em HOTÉIS ALL INCLUSIVE 

RIO SERRANO 
Hotel Rio Serrano tem como principal objetivo proporcionar  

uma experiência única e inesquecível, cuidando da qualidade  

do serviço e a sustentabilidade do destino. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3699  4833 Mar 
Superior 

3320  4359 Apr e May 

LAS TORRES 
Las Torres oferece uma experiência de contato com a natureza e as raízes 

da Patagônia, devido ao passado de "Estancia", que ainda é possível  

sentir hoje através de seu pomar orgânico e sua cultura de cavalos. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3543  4780 Mar e Apr 
Montaña  

    

HOTEL REMOTA 
Remota é um refúgio de classe mundial na vasta Patagônia,  

onde nossas visitas são recebidas, atendidas com dedicação,  

delicadeza e preocupação por seus interesses. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3681  4513 Até Feb 19 
Superior  

    

EXPLORA 
Arquitetura premiada e nas margens do Lago Pehoé, literalmente  

no meio do Parque Nacional Torres del Paine, vamos explorar 

montanhas, geleiras e lagos na Patagônia Chilena.  

Quarto DBL TPL SGL Validade 

6159  9155 Mar + Apr + Oct 
Vilas 

6823  10151 Nov 

TIERRA PATAGONIA 
Tierra Patagonia fica em um penhasco vislumbrando o lago  

Sarmiento. Localização privilegiada com magníficas vistas  

do Parque Nacional Torres del Paine. 

 Importante: Este pacote é calculado voando Lan 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 solicitada para de viagem. 
 

Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. Não válidos para Feriados e Congressos. 

Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta.   Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$95. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores de 70 anos: U$25 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

4058  5538 May 
Salto Chico 

2982  4098 Jun e JuL 

AWASI 
Hotel Relais & Chateaux situado numa reserva privada com  

vistas panorâmicas do Parque Nacional Torres del Paine, do  

estepe patagônico e do Lago Sarmiento. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

5018  7203 Mar 
Superior 

4754  6733 Apr e May 


