EXPLORA CONNECTS
P A T A G O N I A
Explore a Patagônia sem fronteiras, em uma viagem única por uma das relíquias naturais mais valiosas do mundo, através
de nossos lodges. Programas a partir de 8 noites, conectando as maravilhas deste vasto território através de aviões e
veículos exclusivos da Explora.

Este programa de 8 noites com tudo incluído conecta Torres del Paine e El Chaltén em uma viagem de lodge
em lodge, explorando em profundidade a Patagônia chilena e argentina. A partir de 8 noites por US $ 9.680
entre os meses de dezembro e março.
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NOSSOS LODGES NA PATAGÔNIA
Nesta viagem entre Chile e Argentina vamos acompanhá-lo do começo ao fim através de nossos lodges e seus guias
com um programa tudo incluído: hospedagem nos lodges Explora e veículos próprios, refeições, bar, seleção de vinhos,
explorações guiadas e todas as entradas para os parques nacionais.

TORRES DEL PAINE, CHILE
4 noites / 5 días

O lodge está localizado no coração do Parque Nacional e
conta com 49 quartos (6 suítes e 43 standard) projetados
para aproveitar ao máximo o silêncio e a privacidade,
garantindo um profundo descanso após um dia de
exploração. Além disso, tem uma vista impressionante do
Lago Pehoé e do Macizo del Paine.

EL CHALTÉN, ARGENTINA
4 noites / 5 días

O lodge, localizado nos arredores dos Campos de Hielo
Sur, possui 20 quartos (3 suítes e 17 standard) que têm
uma vista maravilhosa do Vale Elétrico, do Glaciar
Marconi e das montanhas da Reserva de Conservação
Los Huemules.
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NOSSOS TRASLADOS: POR TERRA

Uma viagem em um território como a Patagônia exige
viajar com especialistas. É por isso que nossos traslados
entre Torres del Paine e El Chaltén são feitos em veículos
Explora.
O traslado em veículo Explora de ou para Torres del Paine
ou El Chaltén se realiza de acordo com um calendário
pré-estabelecido, entre outubro e março, passando pela
passagem fronteiriça Cancha Carrera / Cerro Castillo.
Para mais informações e perguntas sobre este programa,
entre em contato com nossa equipe de reservas em
reserve@explora.com ou ligue para +56 2 2395 2800.

Chile

PARQUE NACIONAL
PATAGONIA
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EL CHALTÉN
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COMO EXPLORAMOS
Em cada destino poderá explorar e compreender uma parte da Patagônia, sendo um complemento perfeito para viver e
vivenciar plenamente o território que enfrentamos.
Em Torres del Paine há a presença constante dos maciços Paine, gigantes do granito moldados pela força do gelo glacial.
Por sua vez, a cultura da montanha é vivida em El Chaltén, que o convida a explorar os múltiplos vales e glaciares que
emergem dos Campos de Hielo Sur.

Em Torres del Paine temos mais de 45 explorações
de diferentes níveis de dificuldade. Nossas diferentes
explorações, como passeios a cavalo, caminhadas,
montanha e overland permitem observar belos lagos
turquesas, glaciares, florestas de lengas e ñirres,
montanhas, mirantes, prados e rios, além dos trechos
mais emblemáticos do circuito de trekking conhecido
como “W”. A cultura gaúcha está presente em diversas
atividades e explorações.

Em El Chaltén temos mais de 30 explorações com
diferentes níveis de dificuldade que percorrem parques e
reservas por meio de caminhadas, escaladas, montanha
e overland.
Você poderá observar os vales e glaciares que emergem
do Campo de Hielo Sur, Parque Nacional Los Glaciares,
Reserva de Conservação Los Huemules, Lago del
Desierto e Glaciar Marconi.

TORRES DEL PAINE

EL CHALTÉN

Geografía
Montanha
Pampa
Lagos
Glaciares
Floresta
Explorações
Caminata
Overland
Passeio a Cavalo
Caiaque
Bicicleta/E-Bike
Escalada
Montanha
* Explorações sujeitas às condições meteorológicas e temporadas.
explora.com
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W H Y E X P LO RA?
Destinos

Remotos

A atividade exploratória faz parte da natureza humana

É por isso que temos 5 aspectos que destacam nossas

desde o início dos tempos. E faz parte do nosso desde que

explorações e sua experiência:

começamos, há 25 anos.
Presente nos locais mais preciosos da remota América do
Sul, conectamos todos eles em uma rede em constante
troca, para que você possa explorar e descobrir com
ainda mais profundidade.

EXPLORAÇÕES PERSONALIZADAS

EXPERIÊNCIA NO TERRITÓRIO

Com lodges próprios na Patagônia chilena e argentina e

COMPROMISSO COM A CONSERVAÇÃO

outros localizados em várias posições em todo o continente, os exploradores podem se sentir à vontade para
combinar mais de um destino em uma única viagem e
criar uma experiência de exploração ampla e verdadeiramente original.

NOSSOS LODGES

REDE DE DESTINO REMOTO

Para mais informações e perguntas sobre este programa, entre em contato com nossa equipe de reservas em
reserve@explora.com ou ligue para +56 2 2395 2800.
explora.com
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