
Alma Latina – Awasi Patagonia 

5 dias / 4 noites 

 

 
 

Situado numa reserva privada com vistas panorâmicas 

do Parque Nacional Torres del Paine, o Awasi conta 

com um lodge principal e 14 villas situadas no meio do 
bosque. Cada villa dispõe de um guia privado e um 

veículo 4x4 para que nossos hóspedes possam explorar 

ao seu próprio ritmo e visitar os lugares que queiram, 
sem terem de se adaptar ao ritmo ou preferências de 

outros hóspedes. 

 

A partir de 
USD 4.325,00 por pessoa em base dupla com All 

Inclusive 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Experiência completa com todos os passeios 
em serviço privativo, refeições e bebidas; 

 Gastronomia sensorial com produtos regionais 

Relais & Chateaux; 

 Inesquecível paisagem no coração da 

Patagônia chilena; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha.

 
 

 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Puerto Natales > Awasi Patagonia 

Traslado desde Puerto Natales ao hotel. 

 

O hotel: 

O Awasi Patagônia encontra-se em uma reserva privada de onde se tem impressionantes vistas das Torres 

del Paine e do Lago Sarmiento. Um frondoso bosque nativo de lengas e ñirres protege o hotel dos fortes 

ventos patagônicos. A fauna nativa continua intacta, o que permite observar manadas de guanacos, 

nhandus, raposas, condores e pumas tanto desde o lodge como villas. A localização estratégica do Awasi 

Patagônia permite desfrutar o Parque Nacional Torres del Paine desde a intimidade de uma reserva 

privada, longe das multidões e do trânsito durante a temporada alta. 

 

Desde o momento de sua chegada você contará com um guia turístico privado e um veículo 4x4 para 

poder explorar a região ao seu próprio ritmo. Isto significa que poderá contemplar tranquilamente uma 

paisagem, conduzir vários quilômetros em plena natureza até capturar a fotografia perfeita ou deixar - se 

guiar através da majestosa Patagônia. Poderá realizar caminhadas desde a sua villa, desfrutar as diferentes 

trilhas em nossa reserva e observar a flora e fauna locais. Também poderá programar diferentes tours com 

seu guia privado dentro e fora do parque nacional como cavalgadas, caminhadas, passeios de bicicleta ou 

em veículo 4x4. 

 

Gastronomia: 

O restaurante é de uso exclusivo dos hóspedes do Awasi e oferece um cardápio diário, preparado com os 

melhores ingredientes locais e adaptado às necessidades dos visitantes. O Awasi é orgulhoso em oferecer 

um nível de excelência culinária que os define como membros do Relais & Chateaux. Matías Crosta é o 

chef do Awasi Patagônia. Com 20 anos de experiência, Mariano trabalhou na Argentina, Espanha e Chile. 

Dentre suas especialidades estão os frutos do mar, massas e pratos à base de arroz. Além disso, ele adora 

descobrir novos sabores e ingredientes. 

 

2° dia – Awasi Patagonia 

Café da manhã no hotel. Dia livre para exploração. 

 

ZONA A 

 

Geleiras 

A duas horas de viagem, este é o setor mais distante do Awasi. Apesar de o trajeto ser extenso, pois se 

atravessa o Parque Nacional Torres del Paine em sua totalidade, as paisagens do caminho são um atrativo 

em si mesmas. Esta zona é a mais úmida e fria do Parque devido à sua proximidade ao Campo de Gelo 

Sul, e se poderá observar como vai mudando a vegetação – que se torna cada vez mais espessa – àmedida 

que se aproxima. As excursões nesta zona giram em torno ao Glaciar e ao Lago Grey, que podem ser 



observados de diferentes ângulos de acordo com seus interesses e experiência. 

 

Península Grey 

Desfrute do canto das aves enquanto caminha através de um bosque encantado de lengas até chegar à praia 

Grey. À medida que for se aproximando, ficará impressionado com os majestosos icebergs que chegam 

até a praia arrastados pelos fortes ventos tão característicos da zona. Poderá caminhar até o limite da 

península e apreciar a geleira Grey ao longe. 

 

Río Pingo 

Em um dos bosques mais antigos do parque poderá apreciar toda a forma predominante do lugar, assim 

como o seu rio homólogo - o Pingo. Rodeado de antigas morainas esculpidas por potentes geleiras, você 

se verá rodeado de lindas paisagens. Com mais de 1000 mm de chuva ao ano, é um dos setores mais 

chuvosos do parque o que, combinado com todo o anterior, faz que seja o hábitat ideal para o huemul - 

animal emblemático do país. 

 

Mirante Ferrier 

Gostaria de receber um prêmio ao seu esforço? Esta é a opção perfeita para se surpreender com a maioria 

das maravilhas do Parque. Graças à vista panorâmica deste lugar, poderá apreciar os intermináveis lagos, 

caudalosos rios e grande parte do imponente Maciço Paine. A empinada trilha e os ventos que às vezes 

açoitam o cume fazem que esta seja uma caminhada de bastante esforço, mas vistas fazem valer a pena. 

 

3° dia – Awasi Patagonia 

Café da manhã no hotel. Dia livre para exploração. 

 

ZONA B 

No coração do Parque Nacional, esta zona se destaca por seus lagos de variados tons turquesa, vales de 

origem glacial e imponentes formações geológicas. Há mais de uma dezena de cumes que decoram a 

paisagem e incontáveis mirantes para desfrutá-la. A somente uma hora de viagem do Awasi pode-se 

observar o lado sul do maciço Paine em sua totalidade. Aqui se concentram algumas das imagens mais 

icônicas das Torres del Paine tais como a dos Cornos, o Lago Pehoe ou o Lago Nordenskjold. 

 

Río Paine 

Caminhe sobre estes suaves relevos que se encontram na desembocadura do Rio Paine, de onde poderá 

apreciar como estas águas, com uma concentração considerável de sedimentos glaciais, adentram-se nas 

águas azuis do Lago Toro, o maior da zona. Também poderá apreciar algumas das construções da antiga 

fazenda Rio Paine, cuja sede e centro de operações se encontravam nesse lugar. 

 

Lazo Weber 

Comece esta excursão no setor da Fazenda Lazo para entrar ao Parque Nacional pelo setor de Laguna 



Verde, onde terá vistas únicas da Cordilheira de Paine. Depois de ter caminhado através de lindos e 

antigos bosques de lengas e ñirres, chegará a um dos mais incríveis mirantes da zona onde poderá se 

assombrar com a beleza única do lugar. Finalizará este belo trajeto no setor da ponte Weber para em 

seguida regressar ao nosso hotel. 

 

Cavalgada Lazo 

Uma das vistas mais espetaculares do lado sul do maciço Paine, do princípio ao fm. Partindo da Fazenda 

Lazo, cavalgaremos morro acima pela Serra do Toro. Duas horas, aproximadamente, de um passeio 

amigável por um bosque de lengas, com descansos em mirantes ao longo do caminho para apreciar a 

imponente paisagem composta pelos principais cumes e vales do parque. 

 

Mirante Cumbre 

Com uma localização central justo ao este do Lago Pehoé, esta curta, porém empinada excursão o 

premiará com uma espetacular vista em 360 grados do parque. Ao noroeste se encontra o sempre 

impressionante Campo de Gelo Sul; ao norte, o dominante maciço Paine e seus Cornos como 

protagonistas e a seus pés, o Lago Nordenskjöld; ao este a Serra Baguales e ao sul, a Serra del Toro. Os 

fortes ventos são protagonistas nessa trilha, bem como as suas paisagens e os condores voando alto. 

 

Vale do Francês 

Considerada como uma das melhores trilhas do parque, faz parte do famoso circuito “W”. Você subirá por 

empinadas morainas e, se tiver sorte, poderá presenciar avalanches do Glaciar Francês. Um pouco mais 

acima, encontrará impressionantes cumes e imensos paredões de granito, chegando a obter uma vista em 

360 grados do coração do maciço Paine. Nesta excursão de longa duração atravessaremos o Lago Pehoé 

num catamarã e teremos lindas vistas do maciço. 

 

Mirante Cornos 

Uma das trilhas mais moderadas do parque, mas que concentra uma grande quantidade de vistas 

imperdíveis. Comece surpreendendo-se com a potência da natureza visitando a Cachoeira Paine. Siga por 

um ameno caminho admirando o contraste do azul turquesa dos lagos com o branco gelo das montanhas. 

Termine o passeio desfrutando de uma vista impactante aos pés dos famosos Cornos de Paine e às 

margens do lago Nordenskjöld. 

 

Base das Torres 

Esta desafiante trilha é a mais visitada do parque por uma razão muito boa: o prêmio por percorrê-la é 

estar tão perto das maravilhosas Torres, que se sentirá como se estivesse dentro de um famoso cartão 

postal da zona, justo na base das Torres, frente a uma lagoa de origem glacial, podendo presenciar 12 

milhões de anos de história que deram origem ao granito que as compõe. Para chegar a este adorado lugar, 

terá que vencer diferentes obstáculos: subir 800 metros de desnível, enfrentar os fortes ventos e um clima 

cambiante assim como os diversos ecossistemas do lugar. 



 

4° dia – Awasi Patagonia 

Café da manhã no hotel. Dia livre para exploração. 

 

ZONA C  

 

Loma Guanaco 

Pela variedade de fauna e atrativas vistas que nos proporciona, esta excursão é considerada uma 

interessante alternativa para percorrer o setor este do Parque Nacional. Não só poderá desfrutar 

observando os guanacos e nhandus, como também poderá admirar a vista das três Torres del Paine, se o 

clima permitir, e contemplar os extensos pampas que rodeiam a zona. 

 

Lagoa Azul 

Um excelente lugar para apreciar uma variedade de aves locais como o ganso-deMagalhães, o pato 

juarjual e a carqueja-de-bico-manchado. A lagoa Azul é um paraíso para os amantes da observação de 

aves. Além disso, também é comum a presença de guanacos e nhandus ao longo do caminho. Ficará 

encantado com o protagonismo das Torres del Paine que se elevam por trás da linda Lagoa Azul e com a 

perfeita mescla entre estepe patagônico e bosque misto. 

 

Mountain Bike 

Uma grande oportunidade para desfrutar o lado este do Parque com a liberdade dá a bicicleta. Atravessam-

se pampas povoados de curiosos guanacos, rápidos nhandus, bosques baixos e um trajeto suave que 

apresenta divertidas descidas e pode ser feito em uma só hora. Partirá do Mirante da Lagoa Azul onde 

começa a descida, passará pela extensa Vega del Ñandú para finalmente chegar à imponente Cachoeira 

Paine. 

 

Lagoa de Cebolla 

Esta caminhada começa na Lagoa Azul onde se pode apreciar uma vista única das Torres del Paine, para 

logo entrar nos bosques magalhânicos e encantar-se com o canto de uma diversidade de aves. Ao chegarà 

Lagoa de Cebolla poderá desfrutar de uma vista única dos Andes patagônicos, Lago Paine e dos morros 

Cabeça de Índio, Escudo e Tridente, pertencentes ao maciço Paine. 

 

5° dia – Awasi Patagonia 

Café da manhã no hotel e check-out. Traslado ao aeroporto de Puerto Natales. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 



 04 noites de hospedagem na Patagonia chilena; 

 Traslados privados de e para Puerto Natales e Cerro Castillo de acordo com horários de check in / out; 

 Café da manhã buffet, almoço e jantar Relais & Chateaux; 

 Open bar (com água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos e bebidas alcoólicas da casa). *Bebidas 

alcoólicas e vinhos premium estão disponíveis com custo adicional; 

 Um veículo 4x4 e um guía privado apto a desenhar as excursões dependendo de seus gostos e 

preferencias. Poderá escolher entre excursões de dia completo com almoço incluído (entre 4 e 7 horas 
aproximadamente) ou duas excursões de meio dia (entre 2 e 5 horas aprox.) regressando para almoçar no 

Awasi entre ambas as excursões; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Vistos; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES 
 

  Main Villa 

Período Valor por pessoa 

01/10/22 a 31/10/22 
01/03/23 a 30/04/23 

4.325,00 

01/11/22 a 28/02/23 6.175,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

Período de Estadia: 01/10/22 a 30/04/23 

 

Check-in: 16h 

Check-out: 12h  

 

Cama Adicional: 

Crianças entre 10 e 18 anos pagam 50% do valor normal. 

A idade mínima exigida é de 10 anos. 



Aplica-se apenas em quartos com taxas de ocupação dupla. 

 

Serviços Adicionais: 

 Traslados fora do horário de check in e check out (*) 

 Transfers para Punta Arenas ou El Calafate 

 Massagens e tratamentos 

 Passeios operados por fornecedores externos 

 Vinhos Premium / Importados 

 Serviço de lavanderia adicional 

 Chamadas internacionais 

 Produtos da boutique do hotel 

 Gorjetas 

 

Política de criança: 

 Crianças entre 10 e 18 anos pagam 50% do valor normal 

 A idade mínima exigida é de 10 anos 

 Ocupação máxima nos quartos de 2 adultos + 1 criança em cama extra 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

 Até 91 dias antes da chegada: USD 150 por pessoa. 

 90 - 61 dias antes da chegada: 20% da tarifa. 

 60 - 31 dias antes da chegada: 30% da tarifa. 

 30 - 00 dias antes da chegada: 100% da tarifa. 

 

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.  

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 

  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 

cartões 

  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 



 

 

 

 


