
Alma Latina – The Singular Patagonia 

5 dias / 4 noites 

 

 
 

O equilíbrio perfeito entre conforto, elegância e o luxo 
selvagem da Patagônia. A Patagônia Singular é um 

destino histórico único, com um ambiente privilegiado 

pela natureza inigualável, que a posiciona como uma 
das melhores da zona sul. Um espaço de sofisticação, 

história e atendimento personalizado na chamada rota 

do fim do mundo, na região de Magalhães no Chile. 
Nomeado Patrimônio Nacional em 1996, o hotel situa-

se nas instalações do antigo frigorífico Bories do 

século XX, reservando a história e mantendo o legado 

e a identidade da terra onde se encontra. Para o The 
Singular, luxo é o que nos conecta com a natureza, 

cultura, história e a busca por criar experiências de 

viagem extraordinárias. 
 

A partir de 

USD 2.945,00 por pessoa em base dupla com 

programa All Inclusive 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Ganhe uma noite extra no The Singular 

Santiago; 

 Traslados inclusos; 

 Experiência completa com passeios, refeições 

e bebidas; 

 Gastronomia com produtos regionais; 

 Tratamentos de Spa (cobrados à parte); 

 Inesquecível paisagem inexplorada na região 
do Parque Nacional Torres del Paine. 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Punta Arenas > The Singular Patagonia 

Chegada ao aeroporto de Punta Arenas, na Patagônia chilena e traslado compartilhado até Puerto Natales, 

onde se localiza o Hotel The Singular Patagonia. 

 

Hotel: O The Singular Patagonia foi construído onde funcionava o Frigorífico Bories, declarado 

Monumento Nacional em 1996. E nas áreas de transição deste hotel-museu é visível a maquinaria de 

outrora. O hotel oferece uma visita guiada, para hóspedes e visitantes externos, para mergulhar na história 

que deu origem em 1915 à Sociedad Exploradora Tierra del Fuego, a planta frigorífica mais importante da 

Patagônia chileno-argentina. 

 

Cozinha: Tão emocionante quanto explorar a Patagônia, é para os hóspedes sentar e desfrutar dos 

preparativos. Sensações únicas para o paladar, com vista para as águas plácidas do Seno de Última 

Esperanza e as cristas das montanhas do sul ao longe. Um luxo gastronômico singular. 

 

Bar: Um ambiente acolhedor, com os melhores coquetéis da casa e uma vista privilegiada da natureza 

pura da Patagônia. O bar na Zona Austral é uma mistura de história, sabores locais e o ambiente 

privilegiado do sul do Chile. É o espaço preferido dos hóspedes para desfrutar de um momento de 

descontração após um longo dia de passeios. 

 

2° dia – The Singular Patagonia 

Café da manhã no hotel. Dia para aproveitar as atividades oferecidas pelo hotel. 

 

Explorações: Localizado em 50 hectares ao lado do Seno Última Esperanza, em Puerto Bories, nos 

arredores de Puerto Natales, The Singular Patagonia oferece a seus hóspedes a oportunidade de 

experimentar tudo o que a Patagônia Chilena tem a oferecer – a autêntica Patagônia. Desde expedições a 

geleiras próximas, cavalgadas em fazendas, caminhadas às Cuevasdel Milodón e a diferentes colinas da 

região, além de passeios à cidade de Puerto Natales para se conectar com a comunidade local, além de 

aventuras percorrendo as famosas Torres del Paine, o The Singular oferece a seus hóspedes um espectro 

completo da extraordinária e maravilhosa Patagônia. 

 

3° dia – The Singular Patagonia 

Café da manhã no hotel. Aproveite as atividades oferecidas pelo hotel. 

 

Algumas das atividades sugeridas: 

 

Parque Nacional Torres del Paine: Declarada pela UNESCO como Reserva da Biosfera em 1978, é 

também a Oitava Maravilha do Mundo, onde há mirantes com vistas privilegiadas do Maciço de Paine e 

fauna típica local como emas, raposas e guanacos, além de lagos coloridos como Nordenskjöld, 



Sarmiento, Pehoé e Grey. 

 

Navegação pelos Fiórdes e Geleiras: Saia do hotel em direção às geleiras Balmaceda e Serrano. Durante 

uma hora e meia de viagem cruze fiordes e talvez possa ver colônias de leões marinhos e outras espécies 

do lugar, até desembarcar no Parque Nacional Bernardo O'Higgins. 

 

Caminhada na Caverna Milodón: O Monumento Natural Cuevasdel Milodón está localizado a 20 km a 

noroeste de Puerto Natales e é um dos sítios arqueológicos e paleontológicos mais antigos e importantes 

da Patagônia, com evidências da presença humana desde 11.000 anos aC, associada a fauna extinta como 

o Milodon. Tem 200 metros. profundidade, 80 metros. largura e 30 metros. do Alto. 

 

4° dia – The Singular Patagonia 

Café da manhã no hotel. Último dia para aproveitar as atividades do hotel. 

 

Mais algumas atividades oferecidas pelo hotel: 

 

Caminhada Sendero Del Agua, Parque Torres del Paine: Entre no Parque Nacional Torres del Paine 

desde a Estância Lazo às margens da Laguna Verde e comece a caminhar por um caminho tranquilo que o 

permitirá desfrutar de vistas incríveis do maciço do Paine, passando por lagos e florestas de lengas onde 

parará para almoço. Chegue ao mirante do Lago Toro para ter uma das melhores vistas panorâmicas do 

Parque e inicie a descida. 

 

Mirador de trekking base Torres (nível avançado): Ideal para quem procura desafiar-se através de uma 

caminhada exigente que permite chegar muito perto das famosas Torres del Paine. 

 

Bike na Estância Bahia Esperanza: Navegue pelo Canal Señoret em direção à Estância Bahía 

Esperanza, onde iniciará um passeio circular de bicicleta. 

 

5° dia – The Singular Patagonia 

Café da manhã no hotel e check-out. Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 

Cortesia: Ficando 4 noites no The Singular Paragonia, você ganha uma noite no The Singular 

Santiago. 

 

*Consulte-nos para extensão da viagem à Patagônia Argentina (El Calafate/El Chaltén) ou para Santiago. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 



 Welcome Secret; 

 04 noites de hospedagem no sistema All Inclusive;  

 01 noite de cortesia no The Singular Santiago (não aplicável em temporada festiva); 

 Bebidas alcoólicas e não-alcoólicas (exceto bebidas premium e vinhos); 

 Traslados de e para o aeroporto nos horários predefinidos; 

 Explorações diárias guiadas; 

 Equipamentos para realizar explorações a cavalo e caminhada; 

 Ingressos para reservas e parques nacionais; 

 Café da manhã, almoço e jantar; 

 Uso das facilidades do SPA; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

*Vinhos premium e bebidas vintage estão disponíveis mediante custo adicional 

 
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 
 

  The Singular Suite 

Período Valor 

29/09/22 a 31/10/22 

01/04/23 a 30/04/23 

2.945,00 

01/11/22 a 20/12/22 

01/03/23 a 31/03/23 

3.125,00 

21/12/22 a 04/01/23 4.895,00 

05/01/23 a 28/02/23 3.485,00 

 

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

 

Período de Estadia: 29/09/22 a 30/04/23 



 

Política de Crianças: 

 Ao compartilharem apartamento com ao menos um adulto pagante: 

 Para menores de 4 anos, estadia é cortesia; 

 Para crianças entre 5 e 11 anos, o valor é de USD 1.260,00 

 Para crianças entre 12 e 17 anos, o valor é de USD 2.100,00 

 

Check-in: 15h 

Check-out: 12h  

 

Informações Importantes: 

 Temporada Festiva é de 21/12/22 a 04/01/23; 

 Promoção aplicada de 10% de desconto para hospedagem de 4 noites; 

 Cortesia de 01 noite no hotel The Singular Santiago (Lastarriaroom com café da manhã), antes ou depois da 

hospedagem na Patagônia, mediante disponibilidade - não é válida para "peakseason (21 dez 2022 a 04 jan 2023); 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Para estadias fora da temporada festiva: 

Cancelamentos com mais de 60 dias de antecedência: Sem custo. 

Cancelamentos entre 59 e 45 dias antes: 30% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 44 e 30 dias antes: 50% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 29 e 10 dias antes: 75% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 09 e 0 dias antes: 100% do valor total da reserva. 

Para estadias na temporada festiva: 

Cancelamentos com menos de 90 dias de antecedência: Sem custo, se cancelado em até 4 dias da confirmação da reserva. 

Cancelamentos entre 89 e 75 dias antes: 30% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 74 e 45 dias antes: 50% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 44 e 15 dias antes: 75% do valor total da reserva. 

Cancelamentos entre 14 e 0 dias antes: 100% do valor total da reserva. 

 

Obs.: A operadora pode cobrar 20% em caso de reembolso. 

 

  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. 

 

 


