
TORRES DEL PAINE, CHILE

DESFRUTAR A EXPERIÊNCIA

Take a seat in 
the front row, 
watching the 
theatre of 
mother nature 
unfold.

Patagônia



Nosso lodge
O Awasi Patagônia encontra-se em uma reserva privada de onde se 
têm impressionantes vistas das Torres del Paine e do Lago Sarmiento. 
Um   frondoso   bosque   nativo   de   lengas   e   ñirres   protege   o 
hotel dos fortes ventos patagônicos. A fauna nativa continua intacta, 
o que permite observar manadas de guanacos, nhandus, raposas, 
condores   e   pumas   tanto   desde   o   lodge   como   das   villas. 
A localização estratégica do Awasi Patagônia permite desfrutar o 
Parque Nacional Torres del Paine desde a intimidade de uma reserva 
privada, longe das multidões e do trânsito durante a temporada alta.

Nossas Villas
Construímos 14 villas na reserva privada do Awasi (incluindo uma 
Master  Villa  que  conta  com  duas  suítes)  inspirando-nos  nos 
tradicionais refúgios patagônicos e guaritas das fazendas.
Selecionamos   cuidadosamente   a   madeira   nativa   para   que   as 
estruturas se mimetizassem com o entorno natural. Cada uma das 14 
villas, que se encontram entre 50 e 400 metros de distância do lodge 
principal, oferece a mais absoluta privacidade e incríveis vistas dos 
bosques circundantes, do Lago Sarmiento e das Torres del Paine. 
Os hóspedes podem caminhar ou andar de bicicleta pelas trilhas que 
conectam as villas ou, se preferirem, solicitar traslados entre as villas 
e as zonas comuns de acordo com sua conveniência.

O interior das Villas
Cada villa tem uma superfície de 80 m 2 e conta com uma sala de 
estar, uma lareira à lenha e um jacuzzi. Seu design e localização 
ressaltam as magníficas vistas desde cada ângulo.

UM BREVE CONTO

A   finais   do   século   XIX,   uma 
exploradora britânica chamada
Florence Dixie chegou à Patagônia 
atraída pelos inexplorados mistérios 
deste remoto rincão do mundo. Sua 
viagem à cavalo durou vários árduos 
dias,  cavalgando  através  áreas  que 
haviam sido exploradas somente por 
grupos  de  indígenas  nômades  que 
habitavam a zona. Em seu diário de 
viagem,   Florence   Dixie   descreve 
brilhantemente as vistas, a natureza e 
a paisagem desse território que, um 
século mais tarde, passaria a ser um 
dos parques naturais mais atrativos 
da  América  do  Sul:  TORRES  DEL 
PAINE.
Construímos   um   pequeno   lodge 
numa reserva privada que se
encontra   no   mesmo   lugar   onde 
Florence Dixie acampou e desfrutou 
por primeira vez a vista das
majestosas  Torres  del  Paine,  um 
espetáculo que a cativou há 140 anos 
e continua, ainda hoje,
impressionando   os   visitantes.   No 
Awasi  Patagônia,  nossa  missão  é 
oferecer   experiências   de   viagem 
inesquecíveis  e  compartilhar  com 
nossos   hóspedes   a   cultura   e   a 
natureza de um dos recantos mais 
atrativos da América do Sul.



Nossa gastronomía
Nosso  restaurante  é  de  uso  exclusivo  dos  hóspedes  do  Awasi  e 
oferece um cardápio diário, preparado com os melhores ingredientes 
locais  e  adaptado  às  necessidades  dos  nossos  visitantes.  Estamos 
orgulhosos  de  oferecer  um  nível  de  excelência  culinária  que  nos 
define como membros do Relais & Chateaux. Matías Crosta é o chef  
do  Awasi  Patagônia.  Com  20  anos  de  experiência,  Mariano 
trabalhou na Argentina, Espanha e Chile. Dentre suas especialidades 
estão os frutos do mar, massas e pratos à base de arroz. Além disso, 
ele adora descobrir novos sabores e ingredientes.

Explorando a Patagônia
Antes de sua chegada ao Awasi lhe solicitaremos preencher um breve 
questionário sobre suas preferências, interesses especiais, condição 
física, necessidades de dieta e outros detalhes que ajudarão a nossa 
equipe a organizar uma viagem inesquecível, desenhada especialmente 
para você.

Excursões
Desde  o  momento  de  sua  chegada  você  contará  com  um  guia 
turístico privado e um veículo 4x4 para poder explorar a região ao 
seu próprio ritmo. Isto significa que poderá contemplar
tranquilamente  uma  paisagem,  conduzir  vários  quilômetros  em 
plena natureza até capturar a fotografia perfeita ou deixar-se guiar 
através da majestosa Patagônia.
Poderá realizar caminhadas desde a sua villa, desfrutar as diferentes 
trilhas em nossa reserva e observar a flora e fauna locais. Também 
poderá programar diferentes tours com seu guia privado dentro e 
fora do parque nacional como cavalgadas, caminhadas, passeios de 
bicicleta ou em veículo 4x4.
Poderá  escolher  entre  excursões  de  dia  completo  com  almoço 
incluído (de 4 a 6 horas) ou duas excursões de meio dia (entre 2 e 5 
horas  cada  uma),  voltando  ao  Awasi  para  almoçar  depois  da 
primeira excursão e sair novamente de tarde.
Nossos guias são profissionais capacitados em arqueologia, história, 
flora, fauna e primeiros auxílios para que você possa desfrutar a 
viagem  de  sua  vida  de  forma  segura,  exaustiva  e  prazenteira. 
Contamos com guias que falam inglês, espanhol, alemão, francês e 
português e estão disponíveis a pedido. Todos nossos carros estão 
equipados com sistema de comunicação e GPS.

POR Q U E O  AW ASI?

- Porque contamos com uma equipe 
comprometida comatender nossos 
hóspedes segundo suas preferências: o 
que nos diferencia é nossa atenção
ao detalhe.
- Porque o Awasi é o único hotel na
América do Sul que oferece um serviço
100 % personalizado.
- Porque cada habitação conta com 
um guia privado e um veículo 4x4 a 
para que as excursões se adaptem às 
necessidades e preferências dos 
nossos hóspedes.
- Porque nossa cozinha se destaca por 
seus sabores e texturas, utiliza 
ingredientes regionais e se adapta às 
necessidades de cada hóspede, 
oferecendo um nível de excelência 
culinária que nos caracteriza como 
membros do Relais & Chateaux.

TEMPERATURAS MÉDIAS

Primavera (de outubro a dezembro): 
Uma estação que se caracteriza pela 
floração, pela abundância de plantas 
nativas e ótimas condições para a 
observação de aves. A temperatura 
média oscila entre 2°C e 18°C.
Verão (de janeiro a março):
Agradável, mas ainda com temperaturas 
cambiantes e ventos fortes. Temperatura 
média entre 5°C e 23°C.
Outono (de meados de março a 
meados de junho):
O momento ideal para apreciar a 
folhagem das árvores que rodeiam
as Torres del Paine e que se tingem de 
tons vermelhos, laranja, amarelos e 
verdes intensos. As temperaturas oscilam 
entre 0°C e 10°C.



Nossas tarifas incluem
Alojamento em villas privadas de luxo. 
Excursões em veículos 4x4 com guias privados.
Todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 
Traslados desde o Aeroporto Internacional de Puerto Natales. 
Serviço personalizado que, desde o primeiro momento, tem em 
conta seus interesses e expectativas.

Nossas recomendações
Recomendamos vestir-se com várias capas de roupa para enfrentar 
o tempo cambiante. Levar a roupa adequada pode fazer a diferença 
entre uma viagem maravilhosa à Patagônia ou um desconforto. 
Para as excursões, idealmente deveria vestir-se assim:
Primeira capa: camiseta e roupa interior comprida de material
sintético e de secagem rápida, que absorva a umidade.
Segunda capa: roupa leve que o mantenha agasalhado e proteja do
vento.
Terceira capa (externa, para isolamento do corpo): calças 
compridas e jaquetas impermeáveis e transpiráveis.
Luvas, gorro ou chapéu, óculos de sol, protetor solar, sapatos 
confortáveis para realizar caminhadas, uma mochila, uma garrafa 
de água (proporcionada pelo Awasi no momento de sua chegada). 
Qualquer medicamento que necessite.

Contato
Faça realidade sua #AwasiExperience
Para reservas, entre em contato conosco através de um dos 
seguintes meios:

Fone: +(56.2) 2233-9641
E-Mail: info@awasi.com 

Skype id: Awasi_spa

Ligação gratuita:

EEUU/Canada: 1-888-880-3219 
Alemania: 0-800-180-2590 
Francia: 0-800-915828
Australia: 1-800-768-365 
Brasil: 0-800-892-1347 
UK: 0-808-101-6778 
Suiza: 0-800-563-267

CLIMA

O clima patagônico é conhecido 
por ser intenso, imprevisível e 
cambiante. Isso faz parte do 
especial encanto desta parte do 
mundo e é um desafio que se 
enfrenta melhor trazendo várias 
capas de roupa na bagagem.

LOCALIZAÇÃO

O Awasi Patagônia (reserva 
privada) esta localizado no 
extremo sul da América do Sul, 
no meio da Patagônia chilena, 
com vista sobre a cadeia 
montanhosa da qual fazem parte 
as Torres del Paine, um dos 
destinos mais emblemáticos da 
América do Sul.

COMO CHEGAR

De Santiago, Chile:
LATAM e SKY Airlines voam a 
Puerto Natales ou Punta Arenas. 
De Buenos Aires:
LATAM e AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS voam a El 
Calafate. O Awasi lhe aconselhará 
diferentes alternativas de traslado 
por terra desde Punta Arenas ou 
Calafate até o nosso hotel. 
Distâncias por terra:
Punta Arenas - Awasi: 5 horas 
Puerto Natales - Awasi: 2 horas 
Calafate - Awasi: 5 horas 
Outros pontos de referência 
desde o Awasi:
Portería Sarmiento (Parque 
Nacional Torres del Paine): 25min. 
Portería Laguna Amarga
(Parque Nacional Torres del 
Paine): 25 min.
Portería Lago Grey (Parque 
Nacional Torres del Paine): 60 
min.
Cerro Castillo: 60 min.

Aonde quer que você vá... Just Tur!

Informações:

+55 (62) 3218-4506 - Contato

(62) 99964-1258 - Plantão

contato@justtur.com.br

Avenida T-12 com Rua T-37, Qd. 123, 
Lts. 17/18, nº 35, Edifício Connect Park 
Business, sala 405 - St. Bueno, 
Goiânia - GO, 74223-080


