
 
 

 

 

 
Explora Patagônia 

Tarifário completo 2020/2021 
Parque Nacional Torres del Paine – Chile – América do Sul  

 

 
Ancorado como um barco às margens do Lago 
Pehoé, no coração do Parque Nacional Torres del 
Paine, um hotel com localização privilegiada para 
desbravar o parque com paisagens insuperáveis. 
Diversas explorações especiais tornam esse lugar 
ainda mais emocionante! 
 
O Parque Nacional Torres del Paine, Reserva da 
Biosfera da UNESCO, é a peça central da 
Patagônia Chilena que, ainda pouco explorada, é 
um lugar distante, repleto de flora e fauna 
espetaculares. Com seus picos emblemáticos, 
lagoas de superfície espelhada e glaciares 
imensos, sem mencionar as inúmeras trilhas 
onde podem ser praticados esportes ao ar livre e 
uma rica herança cultural, o local é uma das mais 
espetaculares belezas panorâmicas do planeta. 
 
 

 
Destaques: 
 

• Ancorado como um barco nas margens 
do Lago Pehoé no coração do Parque 
Nacional Torres del Paine; 

• Mais de 40 rotas de exploração 
projetadas pela equipe outdoor; 

• Experiências como: caminhar entre as 
florestas de lengas, chegar à base das 
Torres del Paine, cavalgar pelas pampas 
com cavalos especialmente treinados 
para a geografia da Patagônia, ou 
navegar pelas águas turquesas do Lago 
Pehoé; 

• Pratos projetados para permitir que os 
hóspedes realizem várias explorações e 
ainda se sentam leves, ágeis e saudáveis. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

VALORES E CONDIÇÕES POR PESSOA EM USD TARIFÁRIO 2020/2021 (01/10/2020 A 30/09/2021) 
BASE APARTAMENTO DUPLO  

 

  Baixa temporada (Validade: 1 mai a 30 set 2020)  

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Salto Chico 1.766 2.236 2.678 3.090 

Cordillera Paine 2.033 2.575 3.084 3.558 

Suite 
Exploradores 

2.674 3.388 4.056 4.680 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
 

 

  Média temporada (Validade: 1 a 31 out 2020 & 1 a 30 abr 2021)  

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Salto Chico 2.707 3.429 4.105 4.737 

Cordillera Paine 3.115 3.946 4.725 5.452 

Suite 
Exploradores 

4.101 5.194 6.220 7.176 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
 

 

  

  Alta temporada (Validade: 1 nov a 20 dez 2020 & 6 jan a 31 mar 2021)  

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Salto Chico 3.644 4.615 5.526 6.377 

Cordillera Paine 4.194 5.312 6.361 7.339 

Suite 
Exploradores 

5.520 6.992 8.372 9.661 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
Calendário de entrada e saída entre 2 e 22 de janeiro de 2021. 
Janeiro e Fevereiro:  hospedagem mínima de 4 noites. No restante do ano, hospedagem de 
no mínimo, 3 noites. 

 

 

  

  Feriados (Validade: 21 dez 2020 a 5 jan 2021)  

Noites 4 5 

Tipo Apto DBL DBL 

Salto Chico 5.267 7.276 



 
 

Cordillera Paine 6.064 8.378 

Suite Exploradores 7.976 11.020 

Acréscimo para apartamento Single: 34% 
21 e 27 dezembro: data  fixa de entrada e hospedagem de 6 noites.  
2 a 22 janeiro: hospedagem mínima de 4 noites, conforme calendário  Explora. 

 

 

  

  Crianças e Jovens  

Noites 3 4 5 6 

Jovens de  12 a 17 em 
em apto. adicional 

870 1.160 1.450 1.740 

Crianças de 3 a 11 anos 
em cama adicional 

570 760 950 1.140 

Acréscimo para Jovem em apartamento Single: 100% 
*Tarifas  não aplicáveis entre 1 novembro 2020 a 31 março 2021 

 

 

  *Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação 

da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
CONDIÇÕES: 
 
BENEFÍCIOS 
 

explora Passport 

Cada vez que você combinar dois ou mais destinos explora na mesma viagem, receberá um preço especial. 

 

explorer’s benefit 

Todos os viajantes que retornam para explora receberão um desconto de até 10% sobre o total da reserva. 

Upgrade de acordo com a disponibilidade na hora do check-in. 

* Benefícios não válidos para tarifas promocionais. 
 
Compre agora, explore mais tarde 
Chegará o momento em que poderemos viajar novamente e, quando for, queremos ajudá-lo a planejar a 
viagem dos seus sonhos. 
 
Explora oferece a você uma nova maneira de explorar no futuro, sem precisar definir agora a data ou o 
destino de sua viagem e usufruir de um benefício especial. Até 31 de julho, por cada voucher de US$ 1.000 
que você compra, oferecem US$ 500 adicionais. 
Desejam dar flexibilidade total, para que você possa decidir quando e como deseja viajar. Quando você o 
fizer, estarão esperando por você de braços abertos em nos destinos para explorarmos juntos novamente. 
  
 
 



 
 

O que é um voucher? 
É um certificado adquirido agora para ser usado em reservas futuras em qualquer um dos destinos explora, 
incluindo a Travessia Atacama – Uyuni e a travessia Salta. O voucher tem valor mínimo de USD 1.000,00, e 
a cada USD 1.000,00 comprado, Explora oferecerá o valor adicional de USD 500,00 para utilizar na reserva. 
Com sua compra, você apoiará as comunidades locais e suas economias para continuar operando durante 
esse período desafiador. Os territórios remotos e seu povo precisam de todos nós. 
Este benefício é válido para reservas em todos os destinos, incluindo as Travessias, com check-out até 31 
de outubro de 2022. 
  
BENEFÍCIOS: 
Você pode alterar a data da sua reserva duas vezes até 7 dias antes do check-in, com uma nova data de 
estadia com check-out até 31 de outubro de 2022. 
 
Você pode usar o saldo remanescente do seu voucher em serviços do hotel, como massagens, vinhos 
premium, explorações opcionais, etc. 
Você pode escolher qualquer um dos nossos 7 destinos remotos: Vale Sagrado no Peru, Uyuni na Bolívia, El 
Chaltén e Salta na Argentina ou Torres del Paine, Atacama e Ilha de Páscoa no Chile. 
  
QUANDO PRECISO DECIDIR MINHA ESTADIA? 
Depois de comprar seu voucher, você pode decidir quando quer fazer sua reserva. Contacte a Just Tur. 
 
OBSERVAÇÕES: 

• Estoque limitado. 

• Uso da reserva de acordo com a disponibilidade. 

• Será possível comprar parte de um voucher para concluir o preço total da estadia em nossos lodges 
ou Travessias 

• Não é válido para o Natal e Ano Novo, Tapati e carnaval em todos os hotéis e Travessias. 

• Não é válido para Torres del Paine e El Chaltén entre 1 de novembro de 2021 e 31 de março de 2022. 

• Alterações serão permitidas com estadias encerradas em 31 de outubro de 2022. Não há 
reprogramação de estadias após esta data. 

• Se houver uma diferença a pagar, ela deve ser paga 30 dias antes da chegada. 

• O saldo do voucher pode ser usado em comodidades do hotel, explorações opcionais ou quaisquer 
serviços extras fornecidos por explora. 

• Não é válido para promoções. 

• Ex-viajantes explora receberão um desconto de 5% na reserva. 

• Os viajantes que combinam destinos receberão um desconto de 5% no momento da reserva. 

• Produto transferível e não reembolsável. 

• Alterações de acordo com políticas padrão. 
 
Políticas especiais de flexibilidade devido à situação do COVID-19 
 
Durante este período em que todos foram afetados pela pandemia gerada pelo COVID-19, o Explora 
permanentemente para preparar para o momento em que poderão receber viajantes novamente em seus 
hotéis, colocando sua saúde e segurança em primeiro lugar. Nesse sentido, seguem as políticas: 
 
 
 
 



 
 

MAIOR FLEXIBILIDADE 
 
Como a flexibilidade é um dos aspectos mais valiosos para os viajantes durante esse período, decidiram 
melhorar as políticas de pagamento, modificação e cancelamento de reserva, de acordo com o seguinte:  
   
• Agora você pode modificar a reserva sem multas até 7 dias antes do check-in. 
• Os cancelamentos podem ser feitos sem multa até 30 dias antes do check-in. 
 
Políticas de modificação e cancelamento 
Você pode fazer alterações na sua reserva sem multa até 7 dias antes do check-in. Se a modificação ocorrer 
entre 6 e 0 dias antes da chegada ao explora, 100% da reserva será cobrada. 
Para cancelar uma reserva, você pode fazer isso até 30 dias antes do check-in sem penalidade. Se você 
cancelar após esse período, as seguintes condições se aplicam: 
29 a 20 dias antes da data de chegada ao explora: 30% do total da reserva. 
20 a 10 dias antes da data de chegada ao explora: 50% do total da reserva. 
9 a 0 dias antes da data de chegada ao explora: 100% do total da reserva. 
 
Condições especiais para Holidays 
Ao fazer uma reserva para os períodos do ano definidos como “holidays”, solicitamos um abono de 30% 
para confirmar reservas e o saldo restante deve ser pago 30 dias antes da chegada em explora. 
Se você deseja alterar a data da sua reserva, você pode fazer isso até 15 dias antes do check-in sem multa. 
Se a modificação ocorrer entre 14 e 0 dias antes da chegada ao explora, será cobrado 100% da reserva. 
Para cancelar uma reserva, você pode fazer isso até 30 dias antes do check-in sem multa. Se você cancelar 
após esse período, as seguintes condições se aplicam: 
29 a 20 dias antes do dia de chegada ao explora: 30% do total da reserva. 
19 a 0 dias antes do dia de chegada ao explora: 100% do total da reserva. 
 
Os períodos do ano definidos como “Holidays”, em que essas condições se aplicam são as seguintes: 

Torres del 
Paine 

El Chaltén Atacama Rapa Nui Valle Sagrado 

21 de 
dezembro de 
2020 a 1 de 
janeiro de 
2021 

21 de 
dezembro 
de 2020 a 1 
de janeiro 
de 2021 

22 de dezembro de 
2020 a 1 de janeiro 
de 2021 

22 de dezembro 
de 2020 a 1 de 
janeiro de 2021 

21 dezembro de 
2020 a 1 
de janeiro de 
2021 

 
Outras considerações de modificação e cancelamento: 
A reserva pode ser modificada até 2 vezes, com check-out até 30 de setembro de 2021. 
As taxas podem estar associadas a variações nas taxas entre as estações. 
Caso a fronteira do país de destino explora (Chile, Argentina e Peru) estiver fechada, a data da reserva pode 
ser modificada sem multas, independentemente do aviso prévio. 
A reserva já modificada uma vez, não pode ser cancelada e, em qualquer caso, aplica-se uma multa inicial. 
O cancelamento ou modificação de uma reserva contendo serviços prestados por terceiros está sujeito às 
condições estabelecidas na seção “Condições especiais para serviços de terceiros ou privados”. 
 
 



 
 

Condições especiais para o Carnaval do Rio e Tapati 
As datas do Carnaval do Rio para o ano de 2021 são de 12 a 20 de fevereiro e, para Tapati, de 31 a 15 de 
fevereiro, portanto serão aplicadas tarifas e condições especiais de feriados “Holidays”. Durante essas 
datas, também é necessária uma estadia mínima de 4 noites no explora Atacama e no explora Rapa Nui, 
respectivamente. 
 
Condições especiais para serviços de terceiros ou privados. 
Se serviços externos (trens para Machu Picchu, Perito Moreno, etc.) tiverem sido contratados ao cancelar 
ou modificar a reserva, será aplicada uma multa equivalente à tarifa cobrada por essa empresa externa ao 
explora. 
As explorações em Perito Moreno (El Chaltén) e Machu Picchu (Vale Sagrado) combinam serviços explora 
com serviços prestados por terceiros. Portanto, existem limitações logísticas que impõem certas condições 
ao contratar essas explorações: 
Os programas de duas noites no explora Valle Sagrado não admitem a contratação da exploração para 
Machu Picchu. 
Para a exploração em Perito Moreno, as atividades começam em El Calafate às 9 am, portanto, é uma 
condição necessária que isso seja feito após uma noite em um hotel em El Calafate, que deve ser coberto 
de uma maneira particular para cada viajante. 
Desde a explora, o hotel cuida do transfer de cada viajante nos diferentes hotéis de El Calafate e, assim que 
a exploração terminar, fazem transfer para o explora em El Chaltén para o check-in. 
 
Outras condições 
Como a infraestrutura não permite oferecer o conforto que um animal de estimação precisa, não podem 
receber animais domésticos. 
O sinal Wi-Fi é gratuito e está disponível apenas em espaços comuns. Os quartos não possuem sinal de 
internet, pois foram projetados para garantir um descanso profundo. 
As tarifas para crianças e jovens são válidas para quartos de valor mais baixo. São permitidas no máximo 
duas crianças por adulto. 
 
Taxa de reembolso 
Para devoluções e reembolsos, a taxa da transação será transferida de acordo com o tipo de pagamento: 
3% do valor retornado para pagamentos com cartão de crédito e US$25 para pagamentos por transferência 
bancária. Taxas administrativas poderão ser cobradas. 
 
Disclaimer 
explora S.A. não é responsável e não fornecerá nenhum reembolso por partes de serviços de viagem 
perdidos devido a voos ou serviços de transporte de terceiros cancelados ou atrasados e outras 
circunstâncias fora do controle ou responsabilidade do explora que podem ser consideradas eventos de 
“força maior”. Isso inclui, mas não se limita a, cancelamentos e / ou atrasos como resultado de condições 
climáticas, condições de estradas, incêndios, explosões, terremotos, secas, maremotos, inundações e 
greves em geral. 
 
IMPORTANTE: com relação às novas taxas sobre transações internacionais, os valores descritos no site não 
as incluem, estando sujeitos a alterações. 
 
- Dados pessoais requeridos pelo parque Torres del Paine e pelo hotel antes da chegada dos passageiros 
(obrigatório o envio): nome completo, número do documento com o qual viaja (RG ou passaporte), data 
de nascimento, nacionalidade e informações médicas/alimentação se houver. 
 



 
 

Política Explora de crianças e jovens: 
- Crianças com idade inferior a 3 anos são cortesia dividindo cama com adultos 
- Cama extra para crianças de 3 a 11 anos, compartilhando o quarto dos pais. Máximo de 1 cama extra por 
quarto - consulte valores. 
- Tarifas especiais para menores de 12 a 17 anos - consulte valores e como é possível acomodar. 
- Tarifa familiar não disponível para Natal, Ano Novo e feriados. 
- Se permite no máximo duas crianças  (0-17 anos) por adulto. 
*aéreo e demais serviços terrestres possuem condições diferentes. Consulte! 

  
 

  INCLUI 

• Transfer de e para o aeroporto de Punta Arenas e Puerto Natales em horários pré-estabelecidos. 
3 refeições por dia, mais lanches e bar aberto; 

• Seleção de explorações diárias para escolher duas explorações de meio dia ou uma exploração 
de dia inteiro; 

• Equipamentos para explorações em cavalo e bastões de trekking; 

• Ingressos para o Parque Nacional Torres del Paine; 

• Uso de piscinas, banheiras de hidromassagem e áreas de relaxamento; 

• Wi-Fi nas áreas comuns. 
 

NÃO INCLUI: 

• Passagem aérea; 

• Despesas de caráter pessoal; 

• Qualquer outro item não mencionado como incluído. 
  

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Mediante depósito bancário, após a nota de débito enviada 
Enviar comprovante de depósito para financeiro@justtur.com.br com cópia para este e-mail 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Para pagamentos com cartão: 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
Entrada 25% + Até 6 x sem juros no cartão (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros 
cartões 
Enviar Autorização de Débito em anexo juntamente com a cópia do cartão 
  

 

  INFORMAÇÕES 

Melhor época:  



 
 

A melhor época para visitar a Patagônia Argentina e região é de Novembro a Março (primavera e verão), 
quando o clima é menos frio e os dias são mais longos. 

As temperaturas no Parque Nacional Torres del Paine mudam constantemente, podemos experimentar 
as 4 estações do ano em um dia. 

Na vasta área da Patagônia distinguem-se dois tipos principais de clima, ao oeste dos Andes predomina 
um clima de cordilheira frio (molhado), enquanto a leste há um clima de estepe fria (seca). 

Os ventos do setor têm uma intensidade média de 20 km / h, mas às vezes podem gerar rajadas de até 
110 km / h, o que faz que o clima de Torres del Paine mude constantemente. 

Em poucos minutos, os ventos fortes podem escurecer o céu ou dispersar grandes nuvens de tempestade. 

Como Chegar: 

Fazendo a conexão a Punta Arenas por meio de Santiago, Chile: Na chegada ao Aeroporto Internacional 
de Santiago de Chile, deve fazer conexão para a cidade de Punta Arenas, cerca de 3 horas e meia de 
distância. Do aeroporto de Punta Arenas, você será conduzido para explora Patagonia por um membro 
da equipe cerca de 4 horas e meia de viagem e de acordo com os horários pré-estabelecidos abaixo, com 
uma parada para descansar e almoçar. 

Fazendo conexão a Cerro Castillo por meio de El Calafate e Buenos Aires: Na chegada ao aeroporto de 
Buenos Aires, você deve pegar um voo de conexão de 3 horas e meia para El Calafate. A partir de El 
Calafate, você deve pegar um ônibus comercial ou transfer para Cerro Castillo, cerca de 4 horas de 
distância. Ao chegar na fronteira, a equipe estará esperando para levá-lo até o explora Patagonia. O 
horário para este transfer está programado para às 12h00. Fora desta hora, você deve coordenar um 
serviço de transferência privado com nossa equipe de reserva. 

Notas importantes:  

Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país, apenas da carteira de identidade em bom 
estado de conservação (com menos de 10 anos de uso).  

Passaporte: Passaporte deve ter validade para a duração de estadia e uma página necessária para 
carimbo de entrada.  

Vacina: No momento não há exigência de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.  

Eletricidade: No Chile, a eletricidade é de 220V/50Hz e as tomadas são de padrão europeu, com dois 
pinos redondos. 

O que levar: 

O tempo em Torres del Paine é conhecido pelas mudanças, não só nas temperaturas – que variam 
amplamente, de 1° C a 19° C –, como também na luz solar, no vento e na chuva de um dia para o outro, 
às vezes até na mesma tarde. Recomendamos fortemente levar roupas apropriadas para todas as 
estações, mas, em particular, não deixe de incluir jaquetas corta-vento e roupas de proteção, se possível. 
Lembre-se de vestir em camadas para as excursões.  

Camada1; jaqueta térmica, meias de trekking (Ex: lã merino), roupa íntima cômoda. 

Camada 2; calças de trekking, polar para condições extremas de clima. 

Camada 3; polar grosso e jaqueta corta-vento específica para condições de montanha. 



 
 

Camada 4; Jaqueta impermeável, calças de Gore-tex ou similar. 

Sapatos de trekking cômodos e impermeáveis (não sapatos novos). 

Luvas e gorro. 

Protetor solar, protetor labial e óculos de sol. 

Binóculo e máquina fotográfica. 

Bolsa daypack/mochila para levar água, lanche, roupa de troca, jaqueta e calça impermeáveis e itens 
pessoais para as excursões 

O código de vestimenta do hotel é casual. 

Lembre-se de trazer seu traje de banho, para a piscina e o Spa. 

Não há um código de vestimenta no hotel, mas um vestuário esporte fino para o jantar não seria 
inadequado. 

Explora fornece ao viajante bastões de trekking, capacetes e perneiras para os passeios a cavaloe e dá-
lhes uma garrafa de água. 

Moeda 

Peso Chileno. 

Idiomas 

Espanhol 

Religião 

A maior parte dos habitantes do Chile se autodeclaram católicos, equivalente a 70%, evangélicos em 15%, 
ateus são menos de 8% e o restante se declaram testemunhas de Jeová, mórmons, judeus com menos de 
1% cada.   

Curiosidades: 

Fundada em 1993, explora é uma empresa de viagens que possui e opera hotéis e Travesías em 7 destinos 
remotos da América do Sul. Propomos uma nova forma de viajar com base na exploração profunda do 
entorno, o luxo do essencial e um desenvolvimento sustentável. 

Primeiro veio o lançamento, o explora Patagônia, no extremo sul da América, o centro de operações para 
nossas explorações na Patagônia, e o único hotel situado no coração do Parque Nacional Torres del Paine, 
uma reserva de biodiversidade do mundo. 

 
 


