
 

 
 

HOTEL VALLE NEVADO 

   
TEMPORADA VALUE 

20 de Agosto a 5 Setembro 2021 
WEEK (Reservas de SEXTA a SEXTA) 

MINI WEEK (MW 1 - Reservas de SEXTA a TERÇA) 
MINI WEEK (MW 2 - Reservas de TERÇA a SEXTA) 
  7 NOITES 4 NOITES 3 NOITES 

Single 3822 2184 1638 

Duplo 2275 1300 975 

Duplo (1 adulto + 1 criança) 1932 1104 828 

Suíte 2569 1468 1101 

Adic. Adulto 1421 812 609 

Adic. Criança 1197 684 513 

        

        

        
TEMPORADA REGULAR 

6 a 19 de Agosto 2021 
WEEK (Reservas de SEXTA a SEXTA) 

MINI WEEK (MW 1 - Reservas de SEXTA a TERÇA) 
MINI WEEK (MW 2 - Reservas de TERÇA a SEXTA) 
  7 NOITES 4 NOITES 3 NOITES 

Single 5929 3660 2541 

Duplo 3528 2180 1512 

Duplo (1 adulto + 1 criança) 2996 1852 1284 

Suíte 4270 2636 1830 

Adic. Adulto 2212 1364 948 

Adic. Criança 1862 1152 798 
 

MW1*- Reservas de sexta a terça  
MW2* - Reservas de terça a sexta  
WK * - Reservas de sexta a sexta  
 
** Tarifas em dólares por pessoa. Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não incluem IVA. Os hóspedes 
estrangeiros não residentes no Chile não pagam IVA se efetuarem o pagamento de sua conta do hotel em 
dólares americanos ou cartão de credito em dólares. Estrangeiros sem residência no Chile, devem apresentar o 
cartão de turismo de entrada ao pais no momento do check - in. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Restrições de acordo com a temporada: 
 
* Temporada Value: corresponde ao período de 20 de agosto a 5 de setembro (dia de 
check out). Não requer mínimo de noites para reservar, com exceção da semana de 20 de 
agosto a 2 de setembro e será vendida por Semana (7 noites de sexta a sexta-feira), por 
Mini Semana (4 noites de sexta a terça-feira ou 3 noites de terça a sexta-feira). 
 
* Temporada Regular: corresponde ao período de 6 ao 19 de agosto e será vendida por 
Semana (7 noites de sexta-feira a sexta-feira), ou por Mini Semana (4 noites de sexta a 
terça-feira ou 3 noites de terça a sexta-feira). 
 
Horários: 
 
Check-in: O check-in poderá ser realizado em qualquer horário, porém a entrega do 
quarto tem como horario regular ás 16 horas. Entretando no momento do check in será 
entregue ticket de esqui para desfrutar das pistas e dependendencias. 
 
Check-out: o horario de saida do quarto é às 10h. Após este horario, a recepção efetuará a 
cobrança de um “late check-out” na conta do hóspede, e que corresponderá ao valor por 
noite equivalente ao da tarifa vigente. 
 
Não está permitido o check in para menores de 18 anos sem a companhia de um adulto. 
 
Tarifas incluem: 
 

• Hospedagem no Hotel Valle Nevado 
• Meia Pensão: café da manhã e jantar incluso. 
• O jantar e café da manha deve ser no Restaurante onde o passageiro fica 

hospedado, mas pode estar sujeito a modificações que serão informados ao 
momento do check in. O jantar deve ser com reserva previa e não inclui gorjetas  
(as mesmas são opcionais) e bebidas. 

• Adicionalmente será entregue um 25% de desconto para os restaurantes abertos  
(que pertencem ao Valle Nevado) durante o horário de almoço (não inclui 
bebidas). Desconto exclusivo para clientes do Hotel Valle Nevado e será cobrado 
como consumo de extras. 

• Acesso ilimitado às pistas do Valle Nevado (tickets de esqui). Válido até o dia 
anterior ao check out. Se o check out for realizado antes das 10 AM, será 
disponibilizado ticket de esqui grátis para o dia da saída. 

• Portadores de Ikon Pass para o Valle Nevado devem usá-lo no lugar do ticket 
regular para ter acesso às pistas. (este não estará incluso) 

• Drink de boas vindas no Bar Lounge 
• Acesso gratuito ao Fitness Center com direito a sauna e sala de máquinas. Aulas 

diárias gratuitas de aeróbica e stretching, de acordo com o horário de 
programação diária. Contaremos com protocolos de segurança e restrições de 
uso. 

• Acesso à piscina aquecida ao ar livre, sala de jogos, pub e atividades de animação. 
• Jardim de infância (entre 3 e 7 anos). Horário: 09:00 as 13:00 e das 14:00 as 18:00 

horas (não inclui almoço). Contaremos com protocolos de segurança e restrições 
de uso. 

• Guarda esqui 
• Wi-Fi gratuito nos quartos e nas áreas comuns do hotel 

 
Serviços disponíveis com custo adicional: 
 



 
• Transporte terrestre. 
• Bebidas, vinhos e licores durante as refeições. 
• Aluguel de equipamento de esqui e snowboard. 
• Aulas de esqui e snowboard. 
• Clínica. 
• Minibar. Serviço disponível com valor adicional. 
• Room service (Hotel Valle Nevado e Puerta del Sol) 
• Tickets interconectado para outros centros de esqui (La Parva e Colorado). 
• Heliski. 
• Taxa de rolha de vinhos nos restaurantes e área comuns. 

 
Não é permitida a presença de nenhum animal de estimação e está expressamente proibido fumar 
dentro das instalações internas. 
O serviço de limpeza esta incluso diariamente na tarifa, mas o hospede pode optar caso prefira não 
contar com este serviço diário. 
 
Todas as informações estão sujeitas a alterações devido aos protocolos e capacidade máxima de 
pessoas permitida ( COVID ). 


