
El Chaltén é uma pequena cidade montanhosa localizada a 
aproximadamente 218 km ao norte de El Calafate, dentro do 
Parque Nacional Los Glaciares.

Nosso lodge está localizado na Estancia Los Huemules, 17 km ao 
norte de El Chaltén. 

CAMINHO PARA
E X P L O R A  E M  E L  C H A L T É N

e x p l o r a . c o m

Ponte 1: Arroyo del Salto - 4.5 km (10 min de El Chaltén)

Saia de El Chaltén para o norte, caminho 
para o Lago del Desierto.  
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Ponte 2: Arroyo Blanco – 14.5 Km (não tem placa)

Após 12 km (aprox. 25 min) você passará 
por um portal que indica: “Limite norte del 
Parque Nacional Los Glaciares.” 
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Ponte 3: Río Eléctrico – 15.5 Km

4 km após o portal, você cruzará a ponte 
laranja que atravessa o rio Eléctrico.
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Continue 1 km depois da ponte laranja, 
encontrará um portão de madeira à 
esquerda, pouco antes de outra pequena 
ponte laranja.

 
Do lado esquerdo da estrada: entrada à Reserva Los 
Huemules. O portão de madeira tem um cadeado com 
senha para a entrada, que é enviada a cada viajante de 
maneira pessoal no momento da reserva.

2.1 mantenha-se à esquerda e siga 3 km 
de caminho de cascalho, até chegar à subida 
que o levará ao lodge Explora em El Chaltén.
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UMA VEZ DENTRO DA RESERVA:

IMPORTANTE  
   

Como não há sinal (celular/internet) no 
trajeto, você deve entrar em contato com 
nossa equipe antes de iniciar sua viagem 
para solicitar a chave do cadeado para 
entrar no lodge.

Contato:
Lodge El Chaltén: Recepção +54 9 2966 40 
3225 (somente whatsapp) ou +54 11 6841 
6580 (somente ligações)

Link para mapas do Google (até a entrada da 
Reserva Los Huemules).


