
Alma Latina – and Beyond Vira Vira 

5 dias / 4 noites 

 

 
 

O hotel & Beyond Vira Vira fica localizado em uma 

propriedade moderna de 22 hectares, nos arredores de 

Pucón, com suítes e vilas. O hotel é abastecido pela 
sua horta orgânica e sua produção artesanal de queijos. 

Os hóspedes podem desfrutar de inúmeras atividades, 

que vão desde tranquilas e proveitosas como 
caminhadas guiadas pelos parques nacionais, pesca, e 

cavalgadas nas cordilheiras, a experiências 

aventureiras e radicais como voos panorâmicos de 

helicóptero sobre o vulcão Villarrica, mountain bike, 
esportes aquáticos ou, no inverno, esqui e snowboard. 

 

A partir de 
USD 2.415,00 por pessoa em base dupla com pensão 

completa 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Fique 4, pague 3 - promoção não aplicada. 

Consulte. 

 Mimo Vip; 

 Programa Full Experience com atividades 
incluídas; 

 Traslados incluídos; 

 Situado em uma das paisagens dramáticas e 

belas do Chile, entre lagoas glacias, rios, 

florestas de araucárias e de vulcões; 

 Horta Orgânica e gastronomia com o conceito 
farm-to-table harmonizado com vinhos locais; 

 Alta gastronomia; 

 Hot Tubs em frente ao rio Liucura. 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha.

 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Temuco > and Beyond Vira Vira 

Chegada ao aeroporto de Temuco, recepção e traslado até o hotel localizado em Pucón. 

Tempo livre para conhecer o local e se encantar com toda a beleza da natureza que o cerca. 

 

O hotel: 

Localizada na pitoresca região de Araucanía, na região dos lagos do Chile, terra natal do corajoso povo 

Mapuche, está uma espetacular propriedade de 22 hectares: Vira Vira. 

Paisagens dramáticas de lagos glaciais de tirar o fôlego espelham as pontas nevadas dos vulcões próximos, 

enquanto dentro das florestas tropicais que enfeitam os parques nacionais circundantes, árvores perenes 

Araucaria araucana (quebra-cabeça de macaco), algumas com mais de 1.000 anos, se erguem. Esta região 

é a porta de entrada para a Patagônia e um paraíso de aventura emocionante. 

 

2° dia – and Beyond Vira Vira 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 

 

Farm-to-Table: 

As refeições são, sem dúvida, um dos principais destaques da propriedade – um evento extravagante e de 

dar água na boca! Descubra a florescente horta orgânica e saboreie refeições sublimes da fazenda à mesa 

com produtos e ingredientes frescos. A propriedade ainda possui uma moderna fábrica de queijos! 

 

3° dia – and Beyond Vira Vira 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 

 

Os melhores guias: 

O terreno espetacular e diversificado ao redor do lodge se presta a uma ampla variedade de aventuras 

sazonais - uma coleção de 39 atividades e experiências, organizadas por guias experientes e envolventes. 

Todas as excursões serão especificamente adaptadas aos seus interesses particulares e níveis pessoais de 

condicionamento físico. 

 

4° dia – and Beyond Vira Vira 

Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 

 

Atividades de inverno: 

Conheça o playground cheio de neve que é o Vira Vira no inverno. Há algo para entusiastas de todas as 

idades e habilidades: de heli-esqui a raquetes de neve, snowboard a motos de neve, pacotes de esqui e 

aulas de esqui. Onde mais no mundo você pode desfrutar dessas atividades em um vulcão ativo? 

 

5° dia – and Beyond Vira Vira 



Café da manhã no hotel. Em horário a combinar traslado ao aeroporto de Temuco. 

**Consulte-nos para incluir extensão da viagem à Santiago ou outro destino de interesse. 

 

  INCLUI 

 04 noites de hospedagem com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar); 

 Traslado terrestre desde/para o aeroporto de Temuco (para quem se hospeda por 3 ou mais noites), 
traslado terrestres desde/para Puerto Montt (para quem se hospeda 4 noites ou mais); 

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

estão disponíveis com custo adicional; 

 Atividades promovidas pelo hotel: passeio em bote pelo Río Liucura, cavalgadas, experiência cultural 

Mapuche, ciclismo de montanha, rafting, caiaque, observação de aves, visita a horta orgânica, visita à 
fábrica de queijos do lodge, caminhadas com raquetas de neve. 

 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 
 

  Suite 

Período Valor por pessoa 

01/07/22 a 31/10/22 2.415,00 

01/11/22 a 19/12/22 2.735,00 

 

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

 

Período de Estadia: até 19/12/22 

 

Check-in: 16h 



Check-out: 12h  

 

Informações Importantes: 

 Hotel ficará fechado no período de 01/05 a 30/06 de 2022 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

 Cancelamentos com 30 ou mais dias antes da data de chegada: sem custo; 

 Cancelamentos entre 29 e 15 dias antes da data de chegada: 25% do valor total da reserva; 

 Cancelamentos entre 14 e 7 dias antes da data de chegada: 50% do valor total da reserva. 

 Cancelamentos entre 6 e 0 dia antes da data de chegada: 100% do valor 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. 

 


