ALTO ATACAMA – FACT SHEET

DESERTO DO ATACAMA, CHILE

Construído no estilo tradicional de adobe, o lodge é um exemplo de arquitetura inovadora e sustentável, cercado
de pedras vermelhas, na sombra das ruínas de Pukara Quitor e ao lado do rio São Pedro. Todos os espaços e as
42 suítes, cada uma com terraço privativo e vistas incríveis, homenageiam a região do Atacama, com as cores
quentes do deserto e telas locais.
TEMPORADA
Aberto todo o ano.
Alta temporada: Outubro a Março
Baixa temporada: Abril a Setembro
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FACILIDADES
Spa
6 piscinas ao ar livre climatizadas
1 restaurante
2 bares
Observatório a céu aberto
Centro de convenções (120 pax)
Horta e jardim

•

PROGRAMA
Complete Experience. inclui
traslados, todas as refeições e
bebidas, mais de 35 opções de
excursões e tratamentos de Spa
selecionados.
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COMO CHEGAR
1h15 de carro do aeroporto de
Calama
05 minutos de carro de San Pedro
do Atacama

QUARTOS
42 Quartos:
5 Quitor: 51m2, vista para dentro da
propriedade e para a Cordilheira do Sal.
27 Catarpe: 51m2, vista ininterrupta
da Cordinheira do Sal.
10 Tilo: 70m2, vista da lagoa e dos
jardins, Cordilheira do Sal e Andes

CONTATO
Traveller Made
Website: www.altoatacama.com
Email: reservas@altoatacama.com
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SERVIÇOS
Shuttle para San Pedro do Atacama
Bicicletas livres
Wifi
Excursões bilíngues
Não oferece serviço de babá

INFORMAÇÕES ADIONAIS
Aceita crianças de todas as idades
Possui quartos interconectados (Tilo)
Possui quarto para deficiente físico

DIFERENCIAIS
•
•
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•
•

Tarifa complete experience inclui traslados, todas as refeições e bebidas, mais de 35 opções de excursões e
tratamentos de Spa selecionados.
Destino possível de vender o ano inteiro
Possui o único telescópio privativo sem cúpula do Atacama
Seis piscinas externas de temperaturas diferentes para o máximo de privacidade
Excursões com atividades como bike e Yoga em pontos turísticos incluídas no menu de atividades.

EXPERIÊNCIAS
•
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•

35 excursões disponíveis no hotel
Passeios de bicicleta
Hiking
Trekking
Escalada no vulcão
Montanhismo
Tour astronômico ao ar livre

T: +55 (0)11 5687 7203
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E : info@TLPortfolio.com

Assado chileno ao ar livre aos finais de semana
Massagem ao ar livre
Banhos termais
Passeios contemplativos de van
Banhos termais
yoga

W: TLPortfolio.com

