


CHAPELCO GOLF & RESORT

Chapelco Golf & Resort es un lugar que se destaca 
por suas belezas naturais. Muito perto de San 
Martín de los Andes, Neuquén, Argentina e 
rodeado pelo Parque Nacional Lanín, está 
localizado no coração da Patagônia Norte.

O complexo é para residência permanente e 
turística durante todo el año.

GOLFE, LAZER, NATUREZA, AVENTURA, RELAXAMENTO E UM SERVIÇO PREMIUM

O complexo é composto por um empreendimento imobiliário de 430 lotes dos quais 50% são 
construídos, um hotel 5 estrelas –Loi Suites- e Chapelco Golf Club, o campo de golfe proyetado 
por Jack Nicklaus, su obra mais reconhecida en América Latina.

Às margens do rio Quilquihue, o local oferece opções de atividades ao ar livre como caminhadas 
guiadas, pesca com mosca, cavalgadas, passeios de mountain bike e tênis.

A Patagônia convida você a
    vivenciar a natureza andina
         com serviços premium



EMPREENDEDORISMO

Vistas incríveis da serra
Acesso direto ao rio Quilquihué
Ótimo campo de golfe
Empreendimento imobiliário de 430 hectáreas
Para curtir o ano todo

ESTEJA NO PARAÍSO

Estamos localizados en un área conhecida como “El Corredor de los Lagos”, sin coração da Cordil-
heira dos Andes. Chapelco Golf & Resort está localizado em uma área de 223 hectáreas, rodeado 
pela natureza vistas incríveis e magníficas sobre como florestas ea serra.

A urbanização foi desenvolvida com um conceito atraente e moderno. Quase uma centena de 
casas construídas e mais de 20 projetos em andamento em torno do campo de golfe de 18 
buracos, par 72, exclusivo projetado por Nicklaus, 7.163 jardas.

Mergulhe na paisagem da Patagônia



LOCALIZAÇÃO

Km 2226, Rota Nacional 40

A 15 km da cidade de San Martín de los Andes, 
província de Neuquén,
Patagônia Argentina.

ACESSO

Vôos diretos da Cidade de Buenos Aires ao aeroporto de Chapelco localizado
4 km del complejo. É um vôo de 2 horas.

De carro ou de ônibus, são 1.600 millas desde Ciudad A. desde Buenos Aires até San Martín de 
los Andes, por rotas nacionais e provinciais.

Da cidade de Neuquén: 450 km

Da cidade de Bariloche (aeroporto internacional): 200 km ao longo da rota dos 7 lagos.



LOI SUITES CHAPELCO HOTEL

O único hotel 5 estrellas en San Martín de los Andes 
com:
Cuartos con vistas únicas
Piscinas internas e externas e academia
Spa de montanha exclusivo "Namasthé"

Benefícios para hóspedes do Chapelco Golf
. Os hóspedes do Loi Suites têm uma tarifa preferencial 
no campo de golfe.
. O hotel oferece espacios para guardar tacos de golfe 
durante una estadia.

LOI SUITES CHAPELCO HOTEL & SPA

Por estar localizado no coração do Chapelco Golf & Resort, encontra-se rodeado pela beleza 
imbatível do campo de golfe e pela vista para a serra. O hotel oferece 85 quartos em um ambi-
ente aconchegante para desfrutar de sua estadia.

O seu serviço de excelência é um convite ao hóspede a desfrutar das piscinas interior e exterior, 
ginásio, sala de leitura e sala de jogos. Eles podem visitar dois
restaurantes e lanchonete, com sua exclusiva vinícola “Don Bernardo”.

O hotel destaca-se pelo seu exclusivo Spa de montanha, "Namasthé", que se baseia no conceito 
da água como elemento harmonizador e na aromaterapia como técnica terapéutica.

Estacionamento gratuito, lavandaria e limpeza a seco (com custo adicional).



CAMPO DE JOGO

Chapelco Golf es un campo inaugurado el 18 de 
febrero de 2006 por Jack Nicklaus y Jack Nicklaus II.
Membro do Jack Nicklaus International Golf Club
18 HOYOS - PAR 72 - 7163 YARDAS

Aberto o ano todo.
Durante una temporada de inverno, consulte o
horas de operación devido à probabilidade de geada 
ou neve.

PROJETO

O campo de golfe é do tipo Parkland, com verdes profundos y variedades de coníferas que 
circundam o fairway. O projeto foi pensado com o objetivo de fazer o mínimo de alterações 
possível para preservar o ambiente natural resultando em um campo que parece ter existido 
semper. Alguns riachos e duas lagoas también contribuem para esta paisagem única.

SERVIÇOS E ÁREAS DE PRÁTICA

Um local perfeitamente equipado que atende às necessidades de cada jogador. Campo de 
prácticas, putting green e chipping green. Golfe indoor, aulas de golfe, clínicas e escola júnior.
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Jogue na quadra desenhada por
         Jack Nicklaus



RECONHECIMENTOS

Reconhecida com a distinção Grande Resort de Golfe do Mundo atribuida pelo grupo editorial PGA, 
tem sido avaliada e cumpre os mais elevadas padrões de qualidade, tanto na sua área como no 
desenvolvimento que a acompanha, para fazer parte do Diretório dos melhores resorts do mundo.

Chapelco Golf & Resort se distinguió entre los 100 campos de golfe entre los 1000 melhores de 
pelo The Rolex World y premiado como el mejor campo de golfe de América Latina pelo World 
Golf Awards. Oferece a possibilidade de sediar torneios internacionais, pelo que em noviembre 
de 2018, 2019 e 2020 recebeu o Clássico Neuquén-Argentina, data definitiva del circuito PGA 
América Latina.

GOLF WORLD AWARDS

Chapelco Golf & Resort
Argentina's Best Golf Course 2020
2015/16/17/18/19
Argentina's Best Golf Hotel 2019
2015/17/2018
Latin America's Best Golf Course 2020
2017/2015
Argentina
Best Golf Destination in Latin America 2019



RESUMO PARA AGÊNCIAS E OPERADORES DE TURISMO

RESUMO

Um destino maravilhoso na Patagônia, escolhido por quem 
busca uma alta qualidade de vida, Chapelco Golf & Resort está 
estratégicamente localizado a 7 km del aeropuerto ea 18 km del 
centro de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, rodea-
do pelo Parque Nacional A garota . O primeiro campo de golfe 
desenhado por Jack y Jackie Nicklaus na América Latina, forjou 
a sua historia e motivou muitos com o seu maravilhoso e único 
par 72 de 18 buracos, comparável aos melhores do mundo.

SERVIÇOS

Com um hotel 5 estrellas -Loi Suites Chapelco Hotel- Chapelco Golf & Resort oferece
85 quartos e suítes com vista panorámica del campo de golfe, valle circundante e espe-
taculares vistas da montanha.
Dois restaurantes: Puro eo bar principal no Golf Club House e “Las Astas” no Hotel.

Ambos edifícios oferecem salas de reuniões corporativas e de trabalho com servicios e 
tecnologia de alto nível.

INSTALAÇÕES

Coprojetado por Jack e Jackie Nicklaus
de acuerdo con los reguladores de la USGA y parte de Jack 
Nicklaus International Golf Club (JNIGC).

ESTILO DO DESIGN: parque rodeado por altos pinheiros verdes 
escuros do Oregon.

SERVIÇOS: Instalaciones de servicio completo, incluido el 
campo de prácticas, putting green y chipping green. Aulas de 
golfe, clínicas e escola primária.

MENSAGEM

A melhor experiência de golfe no primeiro campo Nicklaus da Argentina. Quadras de 
tênis e atividades ao ar livre: pesca com mosca, trekking, mountain bike, rafting, canoag-
em e esportes náuticos nos lagos da região.

Passeios a cavalo e programas rurais para apreciar a paisagem. Estación de Esquí 
Chapelco, um resort internacional de esportes de inverno. Atividades culturais dentro e 
fora do resort.
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PROGRAMAS DE PESCA COM MOSCA

A Patagônia Argentina é um dos principales destinos de pesca 
com mosca do mundo para pegar arco-íris selvagem e truta 
marrom, vadeando ou flutuando.

Oferece experiências únicas, como uma ótima pesca em rios e 
riachos cuidadosamente selecionados, aliada a excelentes 
acomodações em lugares incomparáveis.
Hospedagem de primeira classe, boa gastronomia e vinhos 
argentinos.
Ao longo das margens de rios famosos como Caleufú, Aluminé 
e Collon Cura, desfrute de programas noturnos de flutuação e 
camping (ou hospedagem).

Una temporada vai del 1º de noviembre al 31 de mayo.

TEMPORADA DE CAÇA AO VEADO-VERMELHO

No fundo da Cordilheira, mas muito perto de San Martín de los Andes, você deve visitar 
os melhores territórios de veados da Patagônia y participar de diferentes programas de 
caça. Ficar em uma enorme pousada ou pousada em uma área de montanhas puras, 
florestas densas, clareiras e vales profundos. Caça a pé ou a cavalo.

Una temporada vai de 1º de marzo a 20 de abril.

COMO CONSEGUIR

Voo directo de duas horas del aeropuerto de Buenos Aires (Jorge Newbery - BUE) ao 
aeropuerto de Chapelco (Carlos Campos - CPC).
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