
                                                                                                   Alma Latina – and Beyond Vira 
Vira 

5 Dias /4 Noites 

 

 
 
Situada em um oásis de paz e tranquilidade, este 
lodge luxuoso possui12 vilas, 6 suítes e oferece 
uma estadia full experience com atividades ao ar 
livre, alta gastronomia e momentos singulares. 
  
A partir de  
USD 2.385,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 

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.

 
Destaques: 

 

 Fique 4, pague 3; 

 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. 

  



  ROTEIRO 

1° dia - Temuco > & Beyond Vira Vira 

Chegada ao Aeroporto de Maquehue e traslado ao hotel. 
 
O hotel: 
Localizado no coração da “Araucanía”, na Região dos Lagos do Chile, terra do bravo povo Mapuche, 
onde os imponentes lagos glaciais lançam o espelho que reflete os picos nevados dos vulcões e a 
exuberante flora que decora os parques nacionais. Esta região, se estende por mais de 300 
quilômetros (186 milhas). 
Florestas perenes, lagos cristalinos e enormes araucárias, algumas com mais de 1000 anos, 
completam a paisagem paradisíaca que espera para ser explorada. 
 
Além de uma espetacular propriedade de 22 hectares, você encontrará o excepcional &Beyond Vira 
Vira. Imerso em um belo parque com lagoas naturais, rios e vistas sensacionais do vulcão Villarrica, 
terreno luxuoso, possui hospedagem em uma formidável fazenda, suítes e vilas magnificamente 
decoradas. Uma fazenda moderna, uma horta orgânica e uma fábrica de queijos de última geração 
completam esta propriedade localizada nos arredores de Pucón, no Chile. Produtos frescos da fazenda 
são usadospara fazer pratos de inspiração chilena premiados.  
 
2° dia - & Beyond Vira Vira 

Café da manhã e dia livre para atividades no lodge. 
 
Todas as manhãs, os hóspedes têm a oportunidade de escolher a aventura do dia ao lado de guias 
turísticos especializados que irão garantir que sua experiência seja personalizada de acordo com suas 
preferências em todos os momentos. 
 
As refeições são, sem dúvida, um dos principais atrativos da pousada; um evento extravagante e 
delicioso! Descubra a florescente horta orgânica e desfrute de uma gastronomia sublime com 
ingredientes e produtos frescos "da fazenda à mesa".A propriedade é administrada de acordo com 
padrões ecológicos rígidos e possui uma moderna fábrica de queijos. 
 
 
3° dia - & Beyond Vira Vira 

Café da manhã e dia livre para atividades no lodge.  
 
Experiências: 
 
Os hóspedes podem desfrutar de aventuras organizadas por guias turísticos especializados. Entre eles 
podemos mencionar caminhadas em parques nacionais, cavalgadas na Cordilheira, voos panorâmicos 
de helicóptero sobre o vulcão Villarrica, esqui, snowboard, caminhada na neve ou snowmobile no 
inverno. Adicionamos pesca com mosca, mountain bike e uma variedade de esportes aquáticos, a lista 
parece interminável. Todas as excursões são feitas sob medida para os interesses específicos e nível 
de aptidão do hóspede. 
 
A essência da cavalgada 
Depois de um curto e pitoresco passeio em 4 × 4 desde o Lodge, chegará a Huepil Malal, um centro 
equestre que fica ao lado da Reserva Natural Cañí. Aqui, você encontrará um autêntico huaso 
(cowboy) chileno. Seus cavalos são belos exemplares da raça chilena com nomes típicos como 
Merken, Calafate ou Canela. Você será guiado em um passeio panorâmico por prados e florestas 
abertas. Esta excursão é para todos os níveis, para aqueles que desejam pedalar pela bela paisagem 
específica ou para os cavaleiros avançados que desejam galopar neste lugar especial. Você também 
pode desfrutar de uma experiência única ao lado de Rodolfo, ex-técnico da equipe olímpica espanhola 
de equitação. 
 
A essência do trekking no Parque Nacional Villarrica 
&Beyond Vira Vira está rodeada por uma paisagem espetacular. É a terra natal do povo indígena 
Mapuche, a região ao redor do Lodge oferece uma grande variedade de excursões de caminhadas / 
trekking. Na companhia de novos experimentos, explore os parques nacionais que representam 



florestas exuberantes, lagos e lagoas, cachoeiras, fontes termais e um vasto território com majestosos 
vulcões cobertos de neve. Descubra as belezas do Parque Nacional Villarrica e várias trilhas na 
fronteira da Argentina com o Chile. 
 
Cada excursão requer sapatos de caminhada resistentes, boné ou chapéu, óculos de sol e protetor 
solar (bastões de caminhada e uma pequena mochila são opcionais). Os passeios variam de acordo 
com os níveis de dificuldade, duração e restrições. Algumas excursões estão disponíveis dependendo 
da temporada, consulte o seu guia na reunião de boas-vindas. 
 
A essência da deriva 
Desfrute de uma excursão panorâmica pelo rio, deslizando sobre as águas cristalinas em direção ao 
Lago Villarrica. O Lodge &Beyond Vira Vira fica próximo ao belo Rio Liucura. Na praia particular do 
Lodge você começará esta experiência em uma jangada. Ideal para relaxar e contemplar a natureza. 
Este passeio tranquilo permite desfrutar de paisagens imaculadas com montanhas cobertas de matas 
nativas, observar aves aquáticas e até trutas e salmões que nadam ao longo do passeio. Ao final da 
viagem, um delicioso piquenique estará à sua espera. Esta experiência é melhor aproveitada não tarde 
no dia de chegada, pois requer apenas um pequeno esforço físico. 
 
Mountain bike 
Qual a melhor maneira de explorar as exuberantes florestas nativas e encostas vulcânicas da região do 
que em duas rodas? O local é perfeito para ciclistas ávidos, oferecendo várias excursões de meio dia e 
um dia inteiro para áreas que irão surpreendê-lo. Explore as paisagens acidentadas, ande no lago 
tranquilo, suba as crateras ao pé do vulcão, tudo em sua bicicleta, apreciando o Parque Nacional 
Villarrica. 
Escolha entre ciclismo offroad fácil para iniciantes, e descidas extremas para ciclistas tecnicamente 

qualificados. Esta área possui trilhas e terreno para todos os níveis e preferências. 
Equipamento: Sapatos ou sapatos de bicicleta, óculos de sol, protetor solar (bicicleta, luvas e capacete 
fornecidos pelo Lodge hair) 
 
* Algumas experiências podem ter custo extra, favor consultar. 
 
4° dia - & Beyond Vira Vira 

Café da manhã e dia livre para atividades no lodge. 
 
5° dia - & Beyond Vira Vira 

Café da manhã e check-out no hotel. 

 

  Lodge 

Duplo* 

USD - P 2.385,00 

*Preços por pessoa 

  

Pucon - andBeyond Vira Vira (Suíte)  
 

  Lodge 

Duplo* 



USD - P 3.150,00 

*Preços por pessoa 

  

Pucon - andBeyond Vira Vira (Villa)  

 

CONDIÇÕES:  

Validade: 31/10/2022, exceto feriados prolongados; 

Crianças: Crianças de todas as idades são bem-vindas durante todo o ano e incluem um guia 

privado, exceto no momento da reserva das ofertas exclusivas, onde será necessário reservar o 

guia privado (a um custo adicional) para crianças menores de 12 anos. 

As políticas de atividades para criançasvariam para cada atividade. 

A partir dos 12 anos: permitido em todas as atividades / compartilhado. 

Os traslados são cotados por veículo e por trajeto. 

Check-in: 14h 

Check-out: 12h  

Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa não reembolsável. 

 

Notas importantes:  

** Tarifa não é fixa, pode sofrer alteração dependendo do período; 

* Promoções válidas de 6 de janeiro a 31 de outubro de 2022 

 

Protocolos Covid-19: 

Requisitos para entrar no Chile 

Os estrangeiros não residentes que entram no Chile devem atender aos seguintes requisitos: 

 

Teste PCR negativo feito 72 horas antes do embarque. Em voos com escala, é considerado desde 

o último embarque. Requerido a partir de 2 anos. 

Declaração juramentada do viajante feito eletronicamente o formulário “Declaração juramentada 

para viajantes” até 48 horas antes do embarque, no qual fornecerá informações de contato, 

histórico de saúde e sua viagem. Este formulário entregará um código QR como meio de 

verificação. Ele pode ser obtido em www.c19.cl 

Seguro médico adquirido com cobertura mínima de US $ 30.000 que inclui a cobertura de 

qualquer despesa causada pela Covid-19. 

Esquema completo de vacinação, que deve ser homologado antes de entrar no Chile 

enmevacuno.gob.cl O período de homologação de vacinação será informado ao viajante no 

momento de fazer a solicitação. Exigido a partir de 6 anos. Crianças menores de 6 anos podem 

entrar independentemente de seu estado de vacinação. 

Todas as pessoas que chegam ao Chile devem fazer o teste de PCR no ponto de entrada e 

cumprir a quarentena de 5 dias ou até que seja obtido o resultado negativo. Pessoas maiores de 6 

anos que possam entrar no país e que não tenham suas vacinas validadas devem realizar PCR no 

aeroporto e quarentena por 7 dias, mesmo com resultado da PCR seja negativo. 

*A partir de 1 de Dezembro, será suspensa a entrada de estrangeiros não residentes que tenham 

estado, nos últimos 14 dias, na África do Sul, Zimbabué, Namíbia, Botsuan, Lesoto, Eswatini e 

Moçambique. 



 

**A espera pelo resultado do teste de PCR pode ser feita no aeroporto de Santiago ou no 

endereço declarado, hotel ou residência da cidade de destino, que pode ser Santiago ou outro em 

voos com conexão nacional. 

 

***O teste de PCR ou antígeno fica por conta do passageiro. 

 

Protocolos de entrada 

Utilização de máscaras 

Distância física 

Mantenha uma distância mínima de 1 metro entre você e qualquer pessoa. 

 

Higiene 

Higiene, limpeza e desinfecção 

Lavar as mãos constantemente com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. Todos os 

estabelecimentos devem dispor de álcool gel e medidas de higiene, limpeza e desinfecção. 

 

Informação ao público 

Respeitar as indicações dos sinais localizados nas áreas fechadas que indicam a capacidade e os 

regulamentos sanitários dentro de cada estabelecimento. 
 

 

  INCLUI 

 4 noites de hospedagem conforme categoria escolhida; 

 Todas as refeições preparadas com ingredientes da horta orgânica; 

 Todas as bebidas alcóolicas e não alcoólicas; 

 Atividades como visitas culturais, cavalgadas, trekking, rafting; ciclismo, caiaque, floating, 
yoga entre outras; 

 Traslado entre o hotel e o aeroporto de Temuco para estadias de 3 noites ou mais; 

 Kit Alma Latina com mochila exclusiva Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 

 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Passeios opcionais; 

 Bebidas não mencionadas como inclusas; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 
gorjetas; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Aéreos internacionais de chegada / saída; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Vistos; 

 Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

  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 
 
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. 

 

  INFORMAÇÕES 

 


