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Chile - Patagônia Chilena - Las Torres 
 

 1º Dia - Origem / Punta Arenas 
Embarque com destino a Punta Arenas (conexão em Santiago) Chegada no aeroporto e traslado ao Hotel na cidade. 
 
 2º Dia - Punta Arenas - Puerto Natales - Parque Torres del Paine 
Ás 09hs ou 15hs saída para o Hotel Las Torres. Acomodação e jantar incluso. 
 
 3º e 5º Dia - Parque Torres del Paine 
O Hotel Las Torres conta com um menu de 16 excursões destinadas a descobrir as belezas do parque: caminhadas, 
cavalgadas, navegações, observação da flora e da fauna nativa.  A noite anterior à excursão, a equipe de guias apresentará 5 
alternativas para escolha dos passageiros. A escolha estará de acordo as condições climáticas e preparo físico dos 
passageiros. 

Ao adquirir um pacote, os visitantes estão apoiando a prevenção de incêndios, a implementação de energias renováveis, 
iniciativas em reciclagem, recuperação de trilhas e mais atividades para assegurar que o turismo não tenha um impacto 
negativo dentro do Parque. 
 
 6º Dia - Parque Torres del Paine - Punta Arenas / Santiago 
Após o café da manhã saída até Punta Arenas (passagem por Puerto Natales). Embarque com destino a Santiago. Chegada no 
aeroporto e traslado ao Hotel na cidade. 

 7º Dia - Santiago / Origem 
Traslado Hotel-Aeroporto e embarque para a cidade de origem.  
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Punta Arenas e Santiago e no sistema "All Inclusive" na Hosteria Las Torres no 
Parque Torres del Paine. Traslados terrestres Aeroporto-Hotel-Aeroporto em Punta Arenas, Parque Torres del Paine e 
Santiago.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


