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PROGRAMA ADVENTURE Tarifa em USD por pessoa

Caminho
De / para Punta Arenas

De El Calafate
Para El Calafate

Tipo de veículo
Van Remota

Veículo
Veículo

Horários diários
9 am às 6 pm
9 am às 2 pm

9 am

Duplo

Single

Criança (4 a 15 anos)

3 Noites

2499

2835

1420

4 Noites

3055

3395

1690

5 Noites

3560

3895

1945

6 Noites

4000

4340

2165

7 Noites

4390

4725

2365

Inclui:
Alojamento em quartos superiores de 33 m². 
Refeições diárias: Café da manhã, Almoço, Lanches e Jantar à la carte 
Open bar (seleção de vinhos e licores chilenos da casa, águas, bebidas e sucos).
Utilização das áreas comuns e instalações da Spot: piscina, banheiras de água quente e sauna.
Excursões diárias na companhia de um guia bilingue. Um dia inteiro ou dois meios dias 
de excursão, para escolher no nosso manual de excursão Programa Adventure (2 
navegações durante a estadia: Lago Grey e Balmaceda e Serrano).
Transferências de chegada e partida de acordo com os horários descritos abaixo:

PROGRAMA SOFT Tarifa em USD por pessoa

Caminho
De Punta Arenas

Para Punta Arenas
De / para Punta Arenas
De / para El Calafate

Tipo de veículo
Van Remota
Van Remota

Ônibus regular
Ônibus regular

Horários diários
2 pm
9 am

Horários de ônibus
Horários de ônibus

Duplo

Single

Criança (4 a 15 anos)

3 Noites

1995

2335

1165

4 Noites

2499

2835

1420

5 Noites

3005

3340

1670

6 Noites

3510

3835

1925

7 Noites

4000

4340

2175

Inclui:
Alojamento em quartos superiores de 33 m². 
Refeições diárias: Café da manhã, Almoço, Lanches e Jantar à la carte 
Open bar (seleção de vinhos e licores chilenos da casa, águas, bebidas e sucos).
Utilização das áreas comuns e instalações da Spot: piscina, banheiras de água quente e sauna.
Excursões diárias na companhia de um guia bilingue. Um dia inteiro ou duas 
excursões de meio dia, à escolha do nosso manual de excursão Programa Soft (1 Vela 
à sua escolha durante a sua estadia: Lago Grey ou Balmaceda y Serrano).
Transferências de chegada e partida de acordo com os horários descritos abaixo:



PESCA COM MOSCA Tarifa em USD por pessoa

Caminho
De / para Punta Arenas

De El Calafate
Para El Calafate

Tipo Veículo
Van Remota

Veículo
Veículo

Horarios diarios
9 am às 6 pm
9 am às 2 pm

9 am

Duplo

Single

Criança (4 a 15 anos)

3 Noites

2615

3005

1450

4 Noites

3395

3895

1945

5 Noites

4170

4840

2450

6 Noites

4895

5735

2890

7 Noites

5620

6565

3395

Inclui:
Alojamento em quartos superiores de 33 m². 
Refeições diárias: Café da manhã, Almoço, Lanches e Jantar à la carte .
Open bar (seleção de vinhos e licores chilenos da casa, águas, bebidas e sucos).
Utilização das áreas comuns e instalações da Spot: piscina, banheiras de água quente e sauna.
Excursões diárias de pesca na companhia de um guia bilingue, a diferentes rios, lagos e 
lagoas da zona. 
1 Guia a cada dois pescadores. 
Excursões diárias em companhia de um guia bilingue. Um dia inteiro ou duas excursões 
de meio dia, para escolher no nosso manual de excursão Programa Adventure. 
Transferências de chegada e partida de acordo com os horários descritos abaixo:

A temporada de pesca começa em 15 de outubro e termina em 15 de abril 
de cada ano.
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Duplo

Single

Cama adicional

Outubro a Março

390

340

130

Abril - Setembro

295

265

105

ALOJAMENTO COM CAFÉ DA MANHÃ 
Tarifa em USD por quarto

Inclui:
Alojamento em quartos superiores de 33 m².
Café da manhã.

Duplo

Single

Cama adicional

Outubro a Março

495

445

160

Abril - Setembro

420

360

130

MEIA PENSÃO 
Tarifa em USD por quarto

Inclui:
Alojamento em quartos superiores de 33 m².
Café da manhã e almoço ou jantar. 

Cama armada adicional para crianças e adultos (no rollaway). Cama armada adicional para crianças e adultos (no rollaway).
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TARIFAS CRIANÇAS
- Cama e café da manhã / Meia pensão:
- 01 menor até 3 anos de idade pode ser solto compartilhando a cama com os pais.

- O segundo filho paga um valor adicional de cama.

- Programas all inclusive:
- 01 criança até aos 3 anos de idade é permitida a partilha da cama com os pais

- As crianças entre 4 e 15 anos pagam a tarifa infantil.

CONDIÇÕES DE RESERVAS
- Todas as reservas devem ser solicitadas por escrito e serão confirmadas da mesma forma. 

- Para garantir a reserva será necessário um depósito de 30% do valor total. 

- O pagamento do saldo da reserva deve ser recebido 30 dias antes da chegada dos viajantes à Remota. 

- Qualquer reserva que não cumpra estes requisitos poderá ser cancelada. 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
- Cancelamentos com mais de 45 dias de antecedência: Sem custos.

- Cancelamentos de 44 a 30 dias de antecedência: 30% do valor total da reserva.

- Cancelamentos de 29 a 15 dias de antecedência: 50% do valor total da reserva.

- Cancelamentos de 14 a 0 dias antes: 100% do valor total da reserva.

TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS (opcional)

- De / para Punta Arenas: 
  USD 350 por secção, por veículo - Máximo 8 pessoas (Horário a ser escolhido pelo convidado) .

- De / para El Calafate:
  1 a 5 pessoas: USD 790 por trecho. 

  6 a 8 pessoas: USD 890 por trecho. 

  (Horas de acordo com o horário de abertura do posto fronteiriço).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
- As informações de vôo e transferência são necessárias pelo menos 15 dias antes do check-in.

- Por favor envie as informações do seu voo para: reservas@remota.net / bookings@remota.net.

POLÍTICAS ESPECIAIS  Aplicar entre 20 de dezembro e 6 de janeiro de cada ano
- A estadia mínima é de 3 noites em programas Soft ou Adventure.

- Uma vez paga a reserva na totalidade, em caso de modificação ou cancelamento não haverá reembolso ou devolução.

- Consulte as políticas de mudança de programa.
- Se você tiver preferências para excursões você pode informá-las com antecedência, estas serão consideradas pelo guia 

no momento do registro do passageiro. A confirmação dos mesmos está sujeita a: condições físicas do passageiro, idades 

das crianças em caso de tê-los, condições climáticas e quotas.
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Remota Patagonia Lodge Rota 9 Norte, km 1.5, Puerto Natales, Chile / Tel. +56 61 2414040 
Escritório de Santiago Paris 888, 7º andar, Santiago, Chile / Tel. +56 2 23871500
reservas@remota.net / www.remota.cl


