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Patagônia, Chile – 5 dias, de 06/02/16 a 10/02/16. 
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A EXPERIÊNCIA 
Estabelecido no extremo sul do Chile, o Tierra Patagonia possui vista 
para o Lago Sarmiento e para os elevados picos do Parque Nacional 
Torres del Paine. O hotel é cercado pela natureza, em esplêndido 
isolamento, já que os povoados mais próximos ficam a alguns 
quilômetros de distância. No entanto, de nada se sente falta neste um 
hotel amigável e acolhedor. Sua arquitetura e decoração impressionam 
pelo requinte minimalista. Amplas janelas propiciam excelentes vistas, 
tanto nos espaços públicos quanto nos 40 quartos de hóspedes.  
 
ACOMODAÇÕES 
Suítes (03 unidades): Divididas em dois andares, as suítes 51 m² contam 
com uma acolhedora sala de estar no piso superior e um grande quarto 
duplo com banheiro privativo no piso inferior.  
 
Quartos Superiores (34 unidades): Os quartos superiores têm 36 m² e 
podem ter uma cama king size ou duas camas individuais.  
 
Quartos Standard (03 unidades): Com 36m², esses quartos contam com 
uma banheira dentro do quarto. O dormitório pode ter uma cama king 
size ou duas camas individuais.  
 
Apartamentos Familiares: Composto por dois quartos superiores com 
comunicação entre eles, esse tipo de acomodação comporta até 06 
pessoas. Estes apartamentos podem receber diferentes tipos de camas, 
dependendo da solicitação. 
 
ATIVIDADES 
Desbrave o Parque Nacional Torres del Paine e as fazendas e pampas 
em torno do hotel. Aprofunde-se, conheça montanhas, pampas, 
florestas, cordilheiras, fazendas, geleiras, rios, lagos e cachoeiras da 
Patagônia. Guias especializados o ajudarão a avistar os pássaros, 
plantas e animais endêmicos. O hotel oferece caminhadas, trilhas, 
cavalgadas, passeios de bicicleta e passeios de van. Você poderá 
conhecer locais como a Península del Lago Grey, o Mirador de 
Nordenskjold, o Mirador del Toro, as Cornisas, o lago Sarmiento, o rio 
Pingo, a laguna Azul e o refugio Pehué. 
 
SPA 
O Uma Spa oferece banho a vapor, sauna, piscina interna aquecida, 
com jatos d’água e cascatas, e uma jacuzzi externa. Os tratamentos 
propiciados no Uma Spa incluem vários tipos de massagem corporal e 
facial, usando elementos, pedras e águas locais. 
 
COMIDA E BEBIDA 
O Chef do Tierra utiliza frutos do mar vindos do Estreito de Magalhães, 
carne de carneiro e de vaca vindas das fazendas vizinhas, e as frutas 
vermelhas de Calafate para preparar refeições saudáveis e deliciosas. 
Os hóspedes podem desfrutar também de nossa abrangente carta de 
vinhos chilenos, dos drinques Patagônicos quentes feitos com whisky, 
ou dos clássicos pisco sours chilenos. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
O Tierra Patagonia funciona 

de 1º de setembro a 30 
de abril, e fecha durante os 

meses de inverno. Durante o 
dia a temperatura é 

agradável, mas as noites são, 
em geral, bem frias.  No verão, 

de dezembro a março, a 
temperatura média durante o 
dia pode chegar a 25°C. Nesta 

estação há bastante vento. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários saem de Santiago 

para o aeroporto de Punta 
Arenas, com duração de 3,5 
horas. No verão, há também 
voos para Puerto Natales. O 

hotel fica a uma hora de carro 
do aeroporto de Puerto 

Natales e a 4 horas de carro 
do aeroporto de Punta Arenas. 
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A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 
US$ 3.100 por pessoa em acomodação dupla na categoria Superior. 
 
US$ 4.500 por pessoa em acomodação single na categoria Superior. 
 
US$ 1.100 por jovem de 12 a 17 anos compartilhando o quarto com no mínimo um adulto. 
 
US$ 850 por criança de 4 a 11 anos compartilhando o quarto com no mínimo um adulto. 
 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para viagens feitas de 06/02/16 a 10/02/16. 

 Não são cobradas estadias de crianças menores de quatro anos que compartilhem acomodações com  adultos. 

 Os quartos familiares são destinados a grupos de no mínimo de quatro pessoas e no máximo seis. Pelo menos 
dois hóspedes por quarto devem ser adultos, pagando tarifa dupla +10% de taxa. 

 Check-in às 15h e check-out às 11h. 

 Transfers regulares de Punta Arenas: (1) Pick-up às 8h30 e 9h30 nos hotéis de Punta Arenas; Pick-up às 10h no 
aeroporto; chegada às 14h30 ao Tierra. (2) Pick-up às 14h30 no aeroporto; chegada às 19h ao Tierra. 

 Transfers regulares para Punta Arenas: (1) Pick-up às 8h no Tierra; chegada às 12h30 ao aeroporto. (2) Pick-up 
às 10h no Tierra; chegada às 14h30 ao aeroporto e às 15h30 aos hotéis de Punta Arenas. (3) Pick-up às 13h30 
no Tierra; chegada às 18h ao aeroporto e às 19h aos hotéis de Punta Arenas. 

 
INCLUI 

 Hospedagem em acomodação dupla ou single. 

 Pensão completa: café da manhã, almoço e jantar. 

 Atividades oferecidas pelo hotel. 

 Guias bilíngues. 

 Bar aberto, exceto bebidas Premium. 

 SPA, exceto tratamentos. 

 Traslados regulares de ida e volta para Punta Arenas*, Puerto Natales e Cerro Castillo. 

 Traslados regulares para El Calafate, na Argentina, com custo adicional. 
 
NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Seguro viagem. 

 Bebidas. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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