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Temporada estendida
Entre nacionais e estrangeiros,
900 mil turistas devem frequentar as estações chilenas em 2014,
estima o Departamento de Economia, Fomento e Turismo do
Chile. Segundo a Direção Meteorológica, este inverno terá muito
mais neve do que os últimos, devido ao fenômeno El Niño. Considerada a maior estação de esqui
da América do Sul, Valle Nevado,
a 30 quilômetros de Santiago, já
acumula mais de 100 centímetros de neve esquiável, devido a
nevascas desde o fim de maio.
A neve que esfria o solo esquenta as expectativas dos empresários do setor, animados com
as estimativas de que a temporada seja muito boa, estendendo-se
até o começo de outubro (geralmente, vai até meados de setembro). Além disso, em função da
Copa do Mundo no Brasil, temiase uma baixa no número de brasileiros (que são grande parte do
público estrangeiro), mas o fato
não se confirmou e as reservas

dos brasucas avançaram. Numa
estimativa modesta, calcula-se
que as vendas serão entre 15% e
20% maiores que as de 2013.
“O número de brasileiros em
Valle Nevado tem crescido a cada
ano e já representa 70% dos visitantes do complexo. Em 2013, foram mais de 180 mil e nossa expectativa para esse ano é atingir
a marca de 200 mil”, contabiliza o
diretor comercial do Valle Nevado Ski Resort, Ricardo Almeida.

AS NOVAS Os três hotéis abriram

as portas em 27 de junho e uma
das novidades de 2014 é a inauguração do Restaurante La Lañera, com menu américo-chileno
(grill, saladas, sopas, sanduíches
gourmet e petiscos). Ele se soma
aos bares e restaurantes Bajo Zero, Lounge, Puerta del Sol e Pub
Tres Puntas.
Os experts têm motivos para
comemorar, pois o snowpark The
Gap estará ainda maior nesta
temporada, com pistas até a base

do teleférico Prado, duplicando
seu tamanho original e deixando
espaço para novas zonas de salto,
pistas e áreas para os amantes do
freestyle e da adrenalina. Por
outro lado, jovens e adultos inexperientes ou quase podem fazer
aulas particulares ou coletivas na
Escola de Neve. E, se o caso for
aprender a esquiar desde criancinha, há um espaço especialmente projetado para os pequenos de
3 a 9 anos, o Rigglet Park.
Nesta temporada, Valle Nevado aprimorou os serviços de reparo e manutenção de equipamentos de esqui e snowboard. O visitante terá à disposição profissionais efetuando polimento, afiamento de bordas, montagem de
fiações, regulagem, trabalho de
bases e reparações gerais sob a supervisão de técnicos profissionais,
além da venda de ferramentas e
acessórios de esqui e snowboard.
reservas@vallenevado.com
www.vallenevado.com/pt
VALLE CORRALCO HOTEL& SPA/DIVULGAÇÃO

Passeios com motos de
neve nos arredores do
centro de esqui são
atração em Corralco

A 30 quilômetros de Santiago, Valle Nevado deve receber 200 mil visitantes este ano, a maioria brasileiros

Nas encostas do vulcão

Um pequeno e simpático centro de esqui no Chile, 700 quilômetros ao sul de Santiago, tem
sido um dos destinos escolhidos
por brasileiros para a temporada
de neve no Hemisfério Sul. Com
apenas um ano de inauguração,
fica na base do vulcão Lonquimay, com 2.865 metros de altura, onde foi construído um resort
cinco estrelas. O Valle Corralco
Hotel & Spa está no Parque Nacional Malalcahuello, uma das
últimas reservas de araucárias
na América do Sul. Tem 54 quartos, restaurante, bar, spa com
massagens, piscina coberta
aquecida, jacuzzi, fitness center,
sala de cinema e salão de convenções. Além de todo um espaço dedicado a crianças e jovens.

Segundo a agência Point da
Neve (www.neve.com.br), que
tem pacotes com saída de BH, o
endereço é diferenciado não só
pela infraestrutura, mas porque, na prática, a montanha acaba sendo quase privativa para
quem está no hotel, por estar
junto às pistas do centro de esqui. As demais opções de pousadas e hotéis ficam a 20 minutos,
em Manzanar e Malacahuello.
“Uma montanha inteira para
cerca de 100 pessoas, se o hotel
estiver lotado”, explica Sandro
Saltz, diretor da Point da Neve.
Conhecido por seus 500 hectares de domínio esquiável e um
dos melhores lugares para a
prática do snowkite no Chile, o
centro conta com 25 quilôme-

www.corralco.com
PORTILLO/DIVULGAÇÃO

Muita
tradição
O Centro de Ski Portillo – um
dos mais tradicionais da América
do Sul – foi construído no fim da
década de 1940, na fronteira entre
Chile e Argentina, na Cordilheira
dos Andes, tendo ao lado uma lagoa de uma cor entre azul e verde,
aLagunadelInca.Oresorttemtrês
prédios: o Hotel Portillo, com sua
tradicional fachada amarela e dois
anexos – o Octógono, com apartamentos menores e mais simples, e
o Inca, estilo albergue, destinado a
grupos de jovens. Além dos esportes, oferece atrações como passeios, piscina térmica, boate, boutique, cinema e fitness.
Fica a cerca de 160 quilômetros
do Centro de Santiago, percorridos numa sinuosa estrada internacional que leva à fronteira com
a Argentina, cheia de belíssimas

tros de pistas preparadas para
esquiadores e snowboarders,
com escola para iniciantes, experts e crianças.
Para quem não se contenta
somente em esquiar ou não
quer, há muitas outras atrações:
passeios com raquetes de neve
pelos bosques do Sierra Colorada
e do Salto El Colorado; trekkings
no Rio Colorado; saída com motos de neve pelos arredores do
centro de esqui; caminhada na
neve com equipamento ski de
fundo; passeio com ônibus movido por esteiras (ecotrack) para
a Cratera Navidad e Laguna Del
Ralco. Sem esquecer das excelentes águas termais da região.

Portillo, o mais antigo centro do Chile, mantém o estilo europeu
paisagens. O serviço de Portillo é
famoso por sua qualidade, seja na
sua cozinha ou no atendimento
de seus funcionários, muitos deles trabalhando há décadas no lugar. Portillo possui 14 meios de
elevação e um sistema de produ-

ção de neve artificial. Abriga também uma escola de esqui e snowboard, loja de aluguel de equipamentos para prática de esportes e
123 quartos para hospedagem.
www.skiportillo.com

Serviço
PACOTES
COM AÉREO. Oito dias e
sete noites no Valle
Nevado com aulas de
esqui para adultos e
ONDE FICAR
crianças. A partir de US$
2.632 por pessoa em
apartamento duplo. Inclui meia pensão,
traslado e aula de esqui. Pela Meu
Mundo Viagens
(11) 5041-3962
www.meumundoviagens.com.br
COM AÉREO. Oito dias e sete noites em
Bariloche com aulas de esqui para
adultos e crianças e passeios por
Cerro Catedral e Cerro Bayo.
A partir de US$ 2.460 por pessoa
em apartamento duplo. Inclui
café da manhã, traslados, aulas
de esqui e passeios. Pela
Meu Mundo Viagens.
(11) 5041-3962
www.meumundoviagens.com.br

COM AÉREO. Quatro noites em Ushuaia e
três noites em El Calafate, tour ao Parque
Nacional Tierra del Fuego com o Trem do
Fim do Mundo, navegação pelo Canal
Beagle, passeio ao Lago Escondido e
Fagnano, passeio noturno à Nieve y
Fuego e navegação ao Lago Argentino.
A partir de US$ 2,5 mil por pessoa em
apartamento duplo. Inclui café da
manhã, almoços, aulas de esqui e
passeios. Pela Meu Mundo Viagens.
(11) 5041-3962
www.meumundoviagens.com.br
COM AÉREO. Seis noites em Santiago
com city tour, visita a Vinícola Undurraga
e Valle Nevado. A partir de US$ 1.004 por
pessoa em apartamento duplo. Inclui
café da manhã e passeios. Pela Belvitur.
(31) 3290- 9033
www.belvitur.com.br
COM AÉREO. Dez dias pelos Lagos
Andinos, passando por Santiago, Puerto

Mont, Peulla, Bariloche e Buenos Aires.
A partir de U$S 2.612 por pessoa em
apartamento duplo. Inclui café da manhã
e passeios. Pela Nascimento Turismo.
(31) 3254-6250
www.nascimento.com.br
COM AÉREO. Quatro noites em Bariloche
com passeios pelo Circuito Chico e Cerro
Catedral. A partir de US$ 878 por pessoa
em apartamento duplo. Inclui café da
manhã e traslado. Pela Snow Operadora.
(31) 3303-7600
www.snowoperadora.com.br
COM AÉREO. Sete dias na Patagônia com
passeios por Covas del Milodón, Parque
Nacional Torres del Paine e Perito
Moreno. A partir de U$S 1891 por pessoa
em apartamento duplo. Com café,
traslados e passeios.
Pela Snow Operadora.
(31) 3303-7600
www.snowoperadora.com.br

O quente e o frio
Termas de Chillán, como o
próprio nome entrega, é uma
grande estação termal e de prática de esportes de neve, no Sul
do país. Distante 450 quilômetros de Santiago, numa região
de antigos vulcões, fica a 1.530
metros do nível do mar, com 32
pistas e 30 quilômetros preparados sobre uma área esquiável de
10 mil hectares. Com desnível
de 870 metros, Chillán oferece
múltiplas atividades alternativas: passeios em motos de neve
(snowmobile), com raquetes, tirolesa e centro termal.
Muito frequentado por famílias, tem nove piscinas de água
termal abertas durante todo o
ano, rodeadas de uma paisagem
espetacular. A hospedagem é feita em hotéis e prédios de condomínios de apartamento. O complexo oferece um centro de esqui
relativamente pequeno, chama-
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Estação termal em meio ao gelo oferece atividades alternativas
do de Nevados de Chillán, mas
com um bom número de pistas
e meios de elevação adequados –
uma das atrações locais é a pista
mais longa da América do Sul.
Um belo passeio, com cerca de

duas horas, é o que conduz aos
pés de um vulcão, onde se pode
apreciar a água quente que brota
das rochas.
www.termasdechillan.com
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❚ REPORTAGEM DE CAPA
Nevascas desde o fim de maio garantem pistas em ótimas condições e esticam até outubro
a movimentação nas estações chilenas Termas de Chillán, Portillo, Corralco e Valle Nevado

