
25/01/2022 

 

04 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Calama/Rio com Latam na classe V 

 04 noites com pensão completa e bar aberto (bebidas da casa) 

Traslados regulares  Wi-Fi 

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

Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 Jan+Feb Mar+Jul a Sep 

QUARTO Dbl Sgl Chd Dbl Sgl Chd 

Superior, Oriente e Poniente 4672 5651 1637 3960 4779 1487 

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

Abril a Junho, hotel está fechado. 

Programa com Tierra Chiloé, 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: 

Aéreo Rio/Puerto Montt/Rio com Latam na classe V 

 03 noites com  pensão completa e bar aberto (bebidas da casa) 

Traslados regulares  Wi-Fi 

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

Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 JAN A MAR APR 

QUARTO Dbl Sgl Chd Dbl Sgl Chd 

Rilán 3387 4045 n/d 3173 3760 n/d 

Pullao 3653 4419 1351 3387 4151 1309 

Suite 4419 5611 n/d 3920 5077 n/d 

Chd: 04 a 11 anos. Permitido 01, em cama extra, em apartamento duplo. 

Programa com Tierra 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. 

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: 

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

 03 noites com  pensão completa e bar aberto (bebidas da casa) 

Traslados regulares  Wi-Fi 

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

Seguro viagem Coris Vip 100 

VALIDADE 2022 Jan a Mar Apr+May 

QUARTO Dbl Sgl Chd Dbl Sgl Chd 

Standard 4171 5471 1680 3567 4492 1509 

Superior 4749 6503 1680 4055 5364 1509 

Suite 5844 8006 1680 4866 6983 1509 

Chd: 04 a 11 anos. Permitido 01, em cama extra, em apartamento duplo. 

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. 


