
 
 

 

Explora Rapa Nui 
Tarifário completo 2020/2021 

Ilha de Páscoa – Chile – América do Sul  

 

 
 

 
 
 
Na mais remota ilha habitada do nosso planeta, 
em um lugar privilegiado para explorar a Ilha de 
Páscoa, o Explora Rapa Nui é cercado por florestas 
e prados com vistas para o oceano Pacífico. 
 
No meio do Oceano Pacífico, Rapa Nui, a mais 
remota ilha habitada do nosso planeta tem sido o 
berço de uma civilização enigmática cujas 
tradições têm encantado os viajantes há mais de 
200 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destaques 
 

• Opções dentre mais de 30 explorações 
para descobrir os mistérios e o charme 
particular da Ilha de Páscoa; 

• Explorações que incluem caminhadas e 
passeios de bicicleta entre vestígios 
arqueológicos, vulcões, praias, prados e 
falésias, e atividades de snorkeling e 
mergulho em algumas das águas com a 
melhor visibilidade do mundo; 

• Um hotel construído para ligar o homem 
ao espaço temporário, presente e passado, 
e aos mistérios da natureza. Com 
certificação LEED (Liderança em Energia e 
Desenho Ambiental). 



 
 

 

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

 

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

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Varúa 2.226 2.820 3.376 3.895 

Raá 2.986 3.782 4.529 5.225 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
 

 

  

  Alta temporada (Validade: 1 out a 21 dez 2020 - 2 a 30 jan 2021 & 16 fev a 31 mar 2021)  

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Varúa 2.778 3.519 4.214 4.862 

Raá 3.724 4.717 5.648 6.517 

Acréscimo para apartamento Single: 10% 
 

 

  

  Feriados (Validade: 22 dez 2020 a 1 jan 2021 & 31 jan a 15 fev 2021 - Tapati)  

Noites 3 4 5 6 

Tipo Apto DBL DBL DBL DBL 

Varúa 3.361 4.258 5.098 5.882 

Raá 4.418 5.596 6.700 7.731 

Acréscimo para apartamento Single: 34% 
22 dez 2020 a 1 jan 2021: hospedagem mínima de 4 noites. 
Tapati: hospedagem mínima de 3 noites. 

 

 

  

  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 durante o período Holidays. 

 

 

 *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.  
 
 

  INCLUI 

• Hospedagem conforme programa escolhido; 

• Todas as refeições e open bar; 

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

• Ingressos às reservas naturais, parques nacionais e sítios arqueológicos; 

• Traslados aeroporto>hotel>aeroporto; 

• Wi-Fi nas áreas comuns. 
 
NÃO INCLUI 

• Passagem aérea; 

• Despesas de caráter pessoal; 

• Itens mencionados como sugestão; 

• Qualquer outro item não mencionado como incluído.  

 
 

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 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!  

 

 

 

  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: 
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:  
Rapa Nui tem um clima quente e moderadamente úmido, ideal em qualquer época do ano. 
A temperatura média anual é de 21ºC, sendo fevereiro o mês mais quente, com 27ºC de temperatura 
máxima média. 
As chuvas são esporádicas e breves, espalhadas por todo o ano, chegando a uma média anual de 1,140 
milímetros. A umidade relativa média é de 76%. 
 
Como chegar: 
De Santiago, Chile, você deve pegar um voo de conexão para Ilha de Páscoa (Rapa Nui) com uma duração 
de 5 horas. Do aeroporto de Mata Veri (IPC), a equipe irá transportá-lo por van até o explora Rapa Nui, 
uma viagem de apenas 15 minutos. 
 
De Tahiti (Papeete), você deve pegar um voo de conexão para Ilha de Páscoa (Rapa Nui) com uma duração 
de 5 horas. Do aeroporto de Mata Veri (IPC), a equipe irá transportá-lo por van até o explora Rapa Nui, 
uma viagem de apenas 15 minutos. 
 
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:  
Vale lembrar que as temperaturas variam durante o ano. Lembre-se de vestir em camadas para as 
excursões.  
 
Camada1; camada superior e inferior 
Camada 2; polar ou fleece  
Camada 3; casaco impermeável 
Camisetas de manga curta e manga longa, 
Sapatos de trekking (Goretex) cômodos e impermeáveis (não sapatos novos), 
Meias de trekking 3/4 
Boné, 



 
 

Protetor solar, protetor labial e óculos de sol. 
Bandana ou lenço 
Máquina fotográfica, 
Bolsa daypack/mochila para levar água, lanche 
Jaqueta e calça impermeáveis e itens pessoais para as excursões de trekking, 
Garrafa de água, 
O código de vestimenta do hotel é casual. 
 
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 bicicletas 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: 
Festival local Tapati de Rapa Nui é o mais representativo da cultura respeitando as tradições ancestrais. 
Durante 10 dias em fevereiro, os moradores e viajantes que visitam a ilha são divididos em equipes 
concorrentes. A equipe com o maior número de pontos depois de uma coleção de competições é o 
vencedor, e sua candidata é declarada Rainha do Tapati. 
 
Há competições como a Vaka Tuai, em que cada equipe deve fazer uma canoa polinésia tradicional de 
Totoras, e navegar com sua candidata a rainha, vestida de forma ancestral; o Takona, em que os 
participantes pintam o corpo com pigmentos naturais e, descrevem o significado de suas pinturas em 
frente da comunidade; o Tau’a ou triathlon; e o Haka Pei, em que os concorrentes são lançados morro 
abaixo em tobogãs formados a partir de troncos de bananeira, alcançando velocidades de 80 kmh. 
 
As explorações na Ilha de Páscoa têm nuances culturais, são sempre lideradas por um guia local bilíngue 
formado na Escola de Guias do Explora e realizadas em grupos com um máximo de oito viajantes, em 
inglês ou espanhol. Elas incluem caminhadas e explorações de bicicleta entre vestígios arqueológicos, 
vulcões, praias, prados e falésias, bem como atividades de snorkeling e explorações de mergulho através 
dos quais exploramos um dos mares com melhor visibilidade no mundo. 
 
Os viajantes têm a possibilidade de escolher cada dia as diferentes explorações que temos neste destino, 
as quais têm diferentes durações e níveis de dificuldade. As de dia inteiro nos dão o privilégio de almoçar 
à beira-mar ou na praia de Anakena por exemplo, e as de meio-dia nos permite voltar para o explora 
Rapa Nui e realizar uma exploração diferente na tarde. 
 



 
 

Recomendamos um mínimo de cinco noites para viver uma experiência de exploração que permita 
conhecer em profundidade a Ilha de Páscoa, mas temos certeza de que, descobrindo seus mistérios, você 
vai querer prolongar a sua estadia. Seis noites é uma boa alternativa para percorrer todos os seus cantos 
e desfrutar da cultura local. 

 

 
 


