
09/06/2022 

 

07 noites incluindo: 

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

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

04 noites em Torres del Paine no hotel selecionado em regime All Inclusive, com bebidas nacionais. 

Traslados de chegada e partida privativos em Santiago  City tour regular em Santiago  

Seguro viagem Coris Vip 100 

Traslados regulares Punta Arenas/Hotel/Punta Arenas (Hotel Awasi = Puerto Natales/Hotel/Puerto Natales) 

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 

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 SGL Validade 2022/23 

Standard  
5008 6517 Oct 

5702 7869 Nov a Feb 

EXPLORA TORRES DEL PAINE 

Arquitetura premiada e nas margens do Lago Pehoé, literalmente 

no meio do Parque Nacional Torres del Paine, vamos explorar mon-

tanhas, geleiras e lagos na Patagônia Chilena. 

Quarto DBL SGL Validade 2022/23 

Montaña  

4216 5710 22 Sep a Oct 

4606 6106 Nov a 21 Dec+04 Jan a Feb 

4937 6565 22 Dec a 03 Jan 

AWASI 

Hotel Relais & Chateaux situado numa reserva privada com vistas 

panorâmicas do Parque Nacional Torres del Paine, do estepe pata-

gônico. 

Quarto DBL SGL Validade 2022/23 

Vilas  
6020 8779 Oct 

8113 11888 Nov a Feb 

REMOTA PATAGONIA LODGE 

É um refúgio de classe mundial na vasta Patagônia,  

onde nossas visitas são recebidas, atendidas com dedicação, delica-

deza e preocupação por seus interesses. 

TIERRA PATAGONIA 

Tierra Patagonia fica em um penhasco vislumbrando o lago  

Sarmiento. Localização privilegiada com magníficas vistas  

do Parque Nacional Torres del Paine. 

Quarto DBL SGL Validade 2022/23 

Salto Chico  

3644 4356 Jun a Sep 

5019 6664 Oct 

6349 10301 Nov a 20 Dec+23 Jan a Feb 

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. 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, 

nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 

Quarto DBL SGL Validade 2022/23 

Superior  

3488 4207 Sep+Oct 

3681 4400 Nov a 17 Dec 

3969 4880 10 Jan a Feb 


