
Alma Latina – Explora El Chalten 

 5 dias / 4 noites 

 

 
 
Explora El Chaltén está localizada no Parque 
Nacional El Chaltén, na Patagonia Argentina, 
próximo à El Cafalate. O lodge Explora em El 
Chaltén foi estrategicamente construído dentro 
da Reserva de Conservação Los Huemules, 
seus parceiros de conservação de longa data 
na região. A 17 km de El Chaltén, na Patagônia 
argentina, o lodge é uma base para explorar 
um destino mundialmente conhecido por 
aqueles que amam a natureza e o trekking. 
 
A partir de 
USD 3.659,00 por pessoa em base dupla com 
pensão completa 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 
 Experiência completa com as excursões, 

refeições e bebidas; 
 Observatório astronômico privado; 
 Spa com tratamentos diferenciados; 
 Gastronomia com produtos regionais  
 Inesquecível paisagem no coração do 

Parque Nacional El Chaltén. 
 Kit Alma Latina – Exclusividade 

Campanha.

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – El Calafate > Explora El Chaltén 

Chegada no aeroporto de El Calafate e traslado regular a El Chaltén. Acomodação por 4 

noites em regime de alimentação all inclusive (todas as refeições, petiscos e bebidas 

selecionadas). 

 

HOTEL: Explora está localizada em meio a uma reserva natural privada, na margem norte do 

rio Eléctrico e rodeada por densas florestas de lengas e ñirres. Sua posição estratégica é 

perfeita para explorar o Campo de Gelo Sul da Patagônia, a terceira maior reserva de água 

doce do mundo. 

 

RESTAURANTE: A cozinha é baseada na interpretação do ambiente, da natureza e da 

paisagem culinária. O restaurante usa apenas matéria-prima sazonal, de pequenos 

produtores próximos, produzida com critérios agroecológicos e em alguns casos de 

colheita. 

 

SPA: Construído para alcançar o desligamento e a imersão na natureza e com uma vista 

maravilhosa da floresta de ñirres, o spa oferece um espaço de relaxamento onde os 

viajantes podem desfrutar de 2 salas de massagem, 2 saunas e 5 jacuzzis ao ar livre. 

 

2° dia – Explora El Chaltén 

Café da manhã no hotel. Dias livres para aproveitar as excursões de meio dia ou de dia 

inteiro organizadas e oferecidas pelo hotel. 

 

Explorações: As explorações proporcionam aos viajantes uma experiência profunda deste 

território austral, permitindo que mergulhem em suas características únicas e se 

aprofundem no que torna a Patagônia única. Para isso, foram delineadas quatro áreas de 

exploração diferentes, cada uma com seu próprio conjunto de características geográficas, 

culturais e de biosfera únicas. 

 

Trekking: Caminhe em todos os destinos. Caminhar no seu próprio ritmo permite uma 

imersão no ambiente natural e cultural: de fácil a experiente e de meio dia a um dia inteiro. 

 

Overland: São explorações onde será transportado de van, com pequenos passeios que o 

permitirá explorar zonas de particular interesse e atração. 

 

3° dia – Explora El Chaltén 



Café da manhã no hotel. Mais um dia para as atividades oferecidas pelo hotel. 

 

Montanha: O hotel procura levar seus viajantes a lugares pouco explorados, e as montanhas 

são um deles. Cada um gera diferentes sensações, emoções e demandas, tornando cada 

escalada uma experiência vital. 

 

Escalada: A escalada em rocha é uma forma de exploração que pode ser encontrada em 

todo o mundo. No Explora se vê isso como uma forma de realmente encontrar a essência 

do território, por isso o facilitam de maneira diferente. 

 

4° dia – Explora El Chaltén 

Café da manhã no hotel. Mais um dia para as atividades oferecidas pelo hotel. 

 

Expedições: Pelas expedições, você entrará em lugares remotos cuja localização exige 

passar uma ou duas noites fora da pousada base, voltando com histórias e experiências de 

exploração ininterrupta. 

 

Auto-Guiadas: É oferecida a companhia e o conhecimento de um guia Explora para que 

você possa descobrir, por conta própria e com segurança, locais únicos perto do logde - a 

pé ou de bicicleta. Para mais informações, pergunte aos guias.  

 

5° dia – Explora El Chaltén 

Café da manhã incluído. Traslado ao aeroporto de El Calafate. 

 

*Consulte-nos sobre extensão à El Calafate e Ushuaia* 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem no explora El Chaltén; 
 Traslados entre o aeroporto de El Calafate e o hotel em serviço compartilhado; 
 Café da manhã buffet, almoço e jantar; 
 Open bar com água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos e bebidas alcoólicas da casa. 

*Bebidas alcoólicas e vinhos premium estão disponíveis com custo adicional; 
 Atividades oferecidas pelo hotel; 
 Uso do Spa (massagens, tratamentos e terapias com custo extra); 
 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 
 

  Acomodação Standard 

Período Valor por pessoa 

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

3.659,00 

01/11/22 a 22/12/22 
02/01/23 a 31/03/23 

4.575,00 

23/12/22 a 01/01/23 A consultar 

 

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

 

Período de Estadia: até 01/01/23 

 

Check-in: 15h 

Check-out: 12h  

 

Informações Importantes: 

 Estadia mínima requerida é de 3 noites. 

 Período de festividades: 23/12/22 a 01/01/23 

 Para período de festividades, há calendário fixo de 5 noites, com início em 23/12 e 27/12. 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Você pode cancelar sua reserva sem multa até 30 dias antes do check-in, após este dia será cobrado sob 

essas condições: 

- 30 ou mais dias antes da data de check-in: sem multa 

- 29 – 20 dias antes da data de check-in: multa de 30% 



- 19 – 10 dias antes da data de check-in: multa de 50% 

- 9 – 0 dias antes da data de check-in: 100% multa 

 

Cancelamentos no período de festividades: Você pode cancelar suas reservas sem multa até 90 dias 

antes do check-in. Para outros períodos, aplicam-se as seguintes multas: 

• 90 ou mais dias antes da data de check in: Sem multa 

• 89-60 dias antes da data de check in: multa de 30% 

• 59-30 dias antes da data de check in: multa de 50% 

• 29-0 dias antes da data de check in: multa de 100% 

 

Outras considerações de alterações e cancelamentos: A reserva pode ser modificada em até 2 vezes, com 

check-out até 30 de setembro de 2022. Encargos podem ser aplicados a variações de tarifas entre as 

temporadas. Em caso de fechamento da fronteira do país de destino Explora (Chile, Argentina e Peru), a 

data da reserva poderá ser alterada sem penalidade, independentemente da antecipação do aviso. 

 

A reserva já modificada uma vez, não pode ser cancelada ou será aplicada multa inicial. O cancelamento 

ou alteração de uma reserva que contenha serviços prestados por terceiros está sujeito às condições 

estabelecidas na secção “Condições especiais para serviços de terceiros ou privados”. 

 

Para reservas feitas em promoções especiais e de última hora, aplicam-se as seguintes multas para 

cancelamento de reservas: 

· Até 30 dias antes da data de chegada ao Explora: 30% do total da reserva. 

· Entre 29 e 0 dias antes do dia de chegada ao Explora: 100% do total da reserva. 

 

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. 

 

 

 


