
Alma Latina – Tierra Patagonia 

5 dias / 4 noites 

 

 
 
Emergindo ao lado de montanhas escarpadas e o 

reluzente Lago Sarmiento do Parque Nacional Torres 

del Paine, o Tierra Patagonia insere-se na paisagem 

com estilo sutil, misturando-se à magnificência da 
região. Aqui, nesta parte indômita do mundo, o que 

você vê em nosso hotel aventura & spa são lagos de 

cor esmeralda, fantásticas cadeias montanhosas e 
abundante vida selvagem. 

 

A partir de 
USD 4.165,00 por pessoa em base dupla com 

programa All Inclusive 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Experiência completa com as excursões, 

refeições e bebidas; 

 Relaxe após um dia cheio de atividades no Spa 

Uma (serviços não incluídos) 

 Inesquecível paisagem no Parque Torres del 
Paine. 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Punta Arenas > Tierra Patagonia 

O traslado do hotel escolhido irá buscá-lo no Aeroporto de Punta de Arenas. O trajeto até Torres del Paine 

leva aproximadamente 6h. Após a chegada, aproveite o tempo livre para se familiarizar com a 

infraestrutura do hotel. Os hotéis oferecem um menu com opções de atividades de diversos níveis de 

dificuldade, sempre acompanhadas por um guia local especializado. Escolha o passeio preferido de acordo 

com sua conveniência. 

 

O hotel: No Tierra Patagonia Hotel Aventura & Spa, lhe convidamos a estabelecer seu próprio 

relacionamento com o Parque Nacional Torres del Paine, já que nada além da natureza selvagem lhe cerca 

e você terá uma infinita variedade de excursões ao ar livre para aproveitar. A arquitetura do hotel é 

lindamente integrada com a paisagem e oferece vistas deslumbrantes ao Parque Nacional. O design do 

hotel é tipicamente patagônico, com matérias-primas locais e obras de arte. 

 

Além da exploração, relaxamento e mimos lhe esperam aqui. O Spa restaura sua mente, corpo e alma, bem 

como as calorosas lareiras e o serviço amigável. O Tierra Patagonia é um verdadeiro lar longe de seu lar, 

um lodge boutique que combina turismo de aventura e luxo. 

 

2° dia – Tierra Patagonia 

Café da manhã no hotel. Dia para aproveitar as atividades incluídas no menu do hotel. 

 

Sobre as atividades: Tierra Patagonia oferece uma gama completa de excursões dentro e ao redor do 

Parque Nacional de Torres del Paine. Você pode explorá-lo a pé, a cavalo, de bicicleta ou de barco, ou de 

tudo um pouco do abrangente portfólio de atividades que desbrava cada canto do Torres del Paine. De 

caminhadas a passeios de bicicleta selvagens, aventuras a cavalo e expedições de caiaque, com certeza 

você irá encontrar as melhores excursões de acordo com o que você mais gosta. 

 

Quando chegar ao Tierra Patagonia, a equipe criará um plano de excursão sob medida para você. Sentado 

diante a lareira e em frente ao pintado à mão gigante mapa e você irá se orientar sobre a sua posição e os 

lugares que gostaria de ir. Os guias experientes irão se informar sobre a sua condição física e os seus 

interesses pessoais. Dessa maneira, você poderá desbravar o Torres del Paine do seu jeito! 

 

3° dia – Tierra Patagonia 

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

 

Algumas das experiências: 

 

Sierra Baguales / Estância Cerro Guido: Do hotel você partirá em direção à Sierra Baguales, ao 

nordeste do Parque Nacional e perto à fronteira com a Argentina. O cenário aqui é completamente 



diferente do Maciço Paine e a geologia é impressionante. Andará ao longo da margem do rio Baguales, 

procurando por fósseis e aproveitando o isolamento e as vistas deste vale quase inexplorado. 

Quando a caminhada termina, siga de volta ao hotel, parando para visitar a Cerro Guido, uma estância 

(rancho) que surgiu no final do século XIX como parte da “Sociedade Exploradora Tierra del Fuego”, o 

maior e mais conhecido rancho de gado da Patagônia. 

 

Constituído por trabalhadores de fazenda e suas famílias, o assentamento é totalmente auto-suficiente, e 

existe uma ferraria, oficina de carpintaria, Corpo de Bombeiros, galpão de tosquia de ovelhas, estábulos e 

um cercado para cães de pastoreio, entre outras coisas. Aqui você pode aproveitar as bonitas vistas e 

aprender mais sobre a vida nesta área remota. Dependendo da época do ano, poderá ver ovelhas sendo 

tosquiadas, cavalos sendo domados e animais jovens nascendo. 

 

Base das 3 Torres: Uma lendária rota entre a comunidade de trekking e uma experiência de descoberta 

para caminhantes ávidos, esta é uma das melhores caminhadas do mundo. A primeira parte é uma escalada 

íngreme, vagamente seguindo o curso natural do rio Ascensio River ao Paso de los Vientos, onde a 

vegetação é escassa no chão. Conforme você vai subindo, as vistas mudam e as montanhas aparecem. 

Após um trecho de caminhada razoavelmente plana em uma encosta íngreme, você chega ao refúgio 

Chileno. Cruzando o rio, existe sombra e uma mudança no ritmo em uma trilha através da floresta nativa. 

Então o terreno muda novamente, abrindo-se em uma encosta de rocha íngreme, com grandes pedaços de 

pedra deixando a caminhada desafiadora. O esforço desta subida severa é recompensado com a vista da 

icônica magnificência das Torres no topo. Aproveite o tempo para apreciar tanto o isolamento quanto a 

grandiosidade destas montanhas, um lugar que evoca seu próprio senso de perspectiva. 

 

*Por favor, note que, embora não seja tecnicamente avançada, esta excursão requer um bom nível de 

preparo físico. 

 

4° dia – Tierra Patagonia 

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

 

Mais opções disponíveis no hotel: 

 

Hiking na Península Grey: O dia começa com uma jornada através do Parque em van, com 

surpreendentes vistas para as montanhas nevadas e lagos glaciais. Comece no posto de controle do Grey, 

com uma caminhada através da bonita floresta de lenga, cruzando o rio Pingo em uma ponte suspensa, 

antes de descer para o Lago Grey e começar a caminhada ao longo da margem de seixos. 

 

Ande por aproximadamente 40 minutos na praia, que é particularmente marcante no outono, com 

profundos tons de cobre, vermelho e ocre nas encostas. Ao chegar à península, pegue a trilha que o levará 

ao promontório de onde você pode ver os blocos de gelo que se desprenderam do Glaciar Grey, que pode 



ser visto à distância. Termine no extremo da península, seguindo a praia de volta, através do bosque, para 

a van que espera para o levar ao Tierra. 

 

Paso de Agostini: Esta caminhada de dia inteiro ao longo do Paso de Agostini é pouco conhecida, 

distante das multidões, com o icônico Maciço Paine como pano de fundo. Partindo da Estância Lazo, 

comece sua aventura na Laguna Verde, que, como o nome sugere, é um trecho aberto de água verde no 

começo desta trilha cênica. 

 

Serpenteie através da floresta de lenga para alcançar uma série de pontos de observação, com vistas 

panorâmicas de lagos e montanhas. Faça uma parada para almoçar ao longo do caminho em um cenário 

tranquilo e natural, notando a vida selvagem ao seu redor, dependendo da estação do ano. Conforme 

continua, existe uma curta escalada de cerca de 10 minutos que o leva a um mirante de onde se pode ver o 

maior lago da região, o Lago del Toro, bem como o sinuoso rio Paine e as imponentes montanhas através 

do horizonte. 

 

O trekking termina com uma descida bastante íngreme para a ponte Weber, o ponto de encontro com a van 

que o espera para o levar de volta ao Tierra. 

 

5° dia – Tierra Patagonia 

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Punta Arenas. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 04 noites de hospedagem no sistema All Inclusive;  

 Traslados regulares em horários definidos estão contemplados nos programas All Inclusive, de e para 

Punta Arenas, Puerto Natales e Cerro Castillo; 

 Traslados regulares em horários definidos de e para El Calafate, na Argentina, estão disponíveis nos 

programas All Inclusive; 

 Café da manhã, almoço e jantar; 

 Open bar (inclui água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos da casa e bebidas alcoólicas)*; 

 Uso da piscina, sauna e Jacuzzi (massagens, tratamentos e terapias a serem pagos no hotel); 

 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 
 

  Acomodação Superior 

Período Adulto Jovem (12-17 anos) Criança 

01/10/22 a 31/10/22 
01/04/23 a 01/05/23 

4.165,00 1.155,00 895,00 

01/11/22 a 19/12/22 
03/01/23 a 31/03/23 

5.115,00 1.355,00 1.095,00 

 

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

 

Período de Estadia: 01/10/22 a 01/05/23 

 

Política de Crianças: 

 Menores de 4 anos, cortesia ao compartilharem apartamento com ao menos um adulto pagante; 

 Hotel conta com 2 apartamentos Familiares que atendem de 4 a 6 pessoas. A tarifa mínima a pagar é de 2 adultos 

em base dupla e mais 10% de suplemento e duas crianças ou jovens com a tarifa preferencial. 

 

Check-in: 15h 

Check-out: 12h  

 

Informações Importantes: 

 Hotel ficará fechado no período de maio a setembro; 

 De 20/12/22 a 02/01/23 considerar mínimo de 6 noites no programa All Inclusive. 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Cancelamentos com mais de 30 dias de antecedência: Sem custo. 

Cancelamentos entre 29 e 15 dias antes: 50% do valor total da reserva. 

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

 



Obs.: Política não é válida para períodos comemorativos. 

Obs. 2: A operadora se reserva o direito de cobrar 20% de multa em caso de cancelamento. 

 

  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. 

 


