
O tradicional, mas de outra 
perspectiva: redescubra 
destinos especiais do 

Chile
Por Tati Sisti, do Trip To Follow

O Chile é um dos destinos mais co-
biçados pelos brasileiros na Améri-
ca do Sul. Seus mais de 4 mil km 
de comprimento e seus poucos 200 
km de largura reúnem lugares úni-
cos e que podem ser visitados em 
diferentes épocas do ano. 
Sobrevoar a incrível Cordilheira dos 
Andes e pousar em Santiago é, pro-
vavelmente, o destino mais comum 
para quem visita o país pela primei-
ra vez. No inverno, uma esticadinha 

até Chillán para desbravar a maior 
pista de ski da América do Sul. 
Parece o plano de férias perfeito, 
certo? E realmente é! Mas não é 
preciso ir muito longe do tradicional 
para deixar tudo com uma pitada 
ainda mais especial e único.
Desbravar uma região não tão ex-
plorada pode ser ainda mais sur-
preendente, assim como optar por 
sentir o calor - literalmente - da-
quele destino famoso pela neve. 
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Legenda?????
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Primeira parada a 23 
km de Santiago

A capital do Chile tem muitas atrações incríveis 
para turistas, desde o prédio mais alto da 
América Latina, até feirinhas típicas, parques 

e museus. Santiago é versátil, agrada diferentes ti-
pos de turistas e tem hotéis incríveis. De lá também 
é possível fazer roadtrips de um dia para destinos 
como Valparaiso, para quem procura um dia de 
praia, ou o famoso Embalse El Yeso, um reservatório 
com água em um impressionante tom de azul, for-
mato pelo represamento do rio Yeso, parte da bacia 
do rio Maipo. 
Mas que tal estender um pouco a viagem e rodar 

mais aproximadamente 50 minutos de carro, até um 
lugar pouco falado entre os brasileiros, mas perfei-
to para amantes de natureza, hospitalidade e bons 
vinhos?
Estamos falando de Pirque, uma comuna da Região 

Metropolitana de Santiago, localizada a 21,3 km do 
centro da capital. A região fica ao lado da Cordilheira 
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O Palácio do Las Majadas 
mantém alguns focos com 

a arquitetura original

dos Andes, no Vale de Maipo, entre o Rio Maipo e 
Rio Clarillo. O cenário é surpreendente. Ali é onde 
ficam as principais, das mais conhecidas até as mais 
intimistas vinícolas como a Concha y Toro, Haras de 
Pirque, El Principal, Apaltagua, Alyan, William Fèvre 
e Lafken.
Fugir das mais famosas e comerciais, pode ser a 

melhor decisão. A Viña El Principal foi fundado em 
1992 e tem como foco produzir apenas vinhos de 
alta qualidade, em uma pequena produção de 200 
mil garrafas por ano, de apenas 4 rótulos: El Princi-
pal, Memorias, Calicanto e Kiñe. 
É possível conhecer todo o processo de produção, 

da plantação aos tonéis de armazenamento, em 
aproximadamente 1 hora e, em seguida, fazer uma 
degustação completa de todos os rótulos, acompa-
nhada de queijos e embutidos produzidos na região. 
Uma das partes mais bonitas do passeio é a plan-

tação de videiras, localizada em um cenário e rodea-
do por montanhas, bem aos pés da cordilheira. O 
passeio vale muito a pena e custa a partir de 45 mil 
pesos pessoa por pessoa.
Aos que querem contato com a natureza, podem 
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Produção da Viña El Principal, em Pirque, 
comuna da região metropolitana de Santiago



fazer trekkings de diferentes níveis de dificuldade no 
Valle Lo Fontecilla, uma aldeia com cerca de 50 ha-
bitantes.  Ele está situado perto de Las Tinajas de Lo 
Fontecilla e perto de Valle Hermoso, é rodeado por 
colinas e com um visual impressionante das regiões 
próximas. 
Por não ser muito explorada, a região inóspita man-

tém uma natureza intocada, uma grande variedade 
de árvores da região e alguns animais. A caminhada 
deve ser acompanhada por um guia certificado

Onde se hospedar? 
O Hotel Las Majadas é a escolha perfeita, tanto 

para aqueles que buscam conforto, tranquilidade e 
boa gastronomia, quanto para aqueles que querem 
atrelar tudo isso a muito contato com muito ar puro, 
trekkings e atividades outdoor.
A experiência é completa para todos os tipos de 

viajantes, principalmente para aqueles que querem 
fugir da cidade grande, visitar vinícolas e explorar 
uma região rodeada por colinas.
Ali também fica o suntuoso palácio Las Majadas de 

Pirque, que atualmente recebe desde eventos corpo-
rativos a jantares românticos com direito a pedido de 
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A região guarda belos cenários que podem ser 
admirados durante agradáveis caminhadas

Antigo palácio de estilo renascentista francês, 
construído em 1905, no Las Majadas. Abaixo, 
vista da varanda de uma das suítes do Hotel Las 
Majadas e a culinária do restaurante Sequoya



O lift usado no inverno por esquiadores em 
Chillán vira meio de transporte para os que 

praticam moutain bike

As suítes do Hotel Las Majadas te convidam 
a uma desconexão e são muito bem equi-

padas, com vista para o bosque

A região do Las Majadas também é muito 
rica para quem quer fazer trekking
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casamento. O antigo palácio de estilo renascentista 
francês, construído em 1905 pelo arquiteto Alberto 
Cruz Montt, é que foi completamente restaurado em 
2010, fica em um parque de 8 hectares projetado 
por Guillermo Renner, onde também está o prédio 
principal do hotel.
Apesar de atualmente ser um centro comercial, 

também abriga uma biblioteca e uma taverna, um 
bar escondido onde também acontecem aulas de 
drinques para os hóspedes.
Já a construção principal do hotel é extremamente 

moderna. Abriga 50 quartos, todos com vista ao Par-
que, em diferentes categorias como Parque (25m2), 
Parque Superior (25m2), Parque Centenário (28m2) e 
Parque Majadas (43m2). Todas as suítes te convidam 
a desconexão, mas são muito bem equipados. Eles 
têm uma varanda espaçosa e com vista para o bos-
que, além de frigobar, amenities, TV e alguns mimos 
durante a estadia. 
Destaque para o restaurante Sequoya, que está in-

tegrado no edifício do hotel, tem design minimalista, 
ares nórdicos, área externa, atendimento impecável 
e, claro, comida deliciosa. 
O Sequoya valoriza a gastronomia local do Vale do 

Maipo, com preparações frescas, uso de ingredientes 
da região e ingredientes sazonais. A carta de vinhos 
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Na página ao lado, vista do Hotel Termas Chillán. O 
hotel está bem inserido na natureza (foto acima)

também é incrível e não poderia ser diferente, já que 
se trata de um hotel na região com mais vinícolas do 
Chile. Não hóspedes também podem frequentar o 
restaurante, porém, com hora marcada. 

Uma escapada para o 
verão na montanha 

São muitos os destinos caracterizados por uma es-
tação. Mas aqueles lugares com neve e baixas tem-
peraturas, também podem surpreendentes no verão. 
É o caso de Chillán, que fica cerca de 400 km ao 
sul de Santiago, a sul do rio Ñuble. É possível che-
gar de carro saindo de Santiago (aproximadamente 
5 horas), pousando em Concepción, dirigindo mais 
2 horas, ou de trem, sai do de Santiago e indo até o 
centrinho de Chillán. 
No verão, as montanhas onde é possível praticar es-

portes de neve, dão espaço para aqueles que gostam 
de moutain bike e downhill. Ao invés de ski, aventu-
reiros levam a bicicleta para o alto da montanha. O 
lift também fica aberto para quem quer conhecer a 
montanha, mas sem descer de bike. Ter a visão dos 
aventureiros, mesmo que no conforto da cadeiri-

nha, vale muito a pena. Não muito distante dali fica 
a Reserva Nacional Ñuble, um parque surreal, com 
piscinas naturais e que só abre no verão (de janei-
ro a março e de novembro a dezembro). A Reserva 
Nacional Ñuble, localizado na comuna de Pinto, na 
Cordilheira de Los Andes, ocupa 75078 hectares e se 
destaca pela proteção do huemul, cervo andino em 
perigo de extinção. 
Os visitantes podem ser surpreendidos pela fauna 

característica, com pumas, viscachas, condores, cis-
nes de pescoço preto e pássaros carpinteiro preto.
A reserva possui recursos naturais preservados, 

como dentro o Salto do Blanquillo, Valle Hermoso, 
Rio Los Peucos, Vega Larga, centros termais e uma 
lagoa de origem glacial. É possível percorrer diferen-
tes trajetos, passando por alguns lagos, mirantes e 
pequenos cânions.
Assim como a reserva, outros atrativos chamam 

atenção, como o Refúgio Waldorf, o Refúgio Shangri
-La é o Vale de Águas Quentes.

Onde se hospedar?  
Tradicional e o mais famoso ski-in/ski-out do país, 

o Hotel Termas Chillán é opção perfeita para quem 

quer apreciar a estação oposta e ainda assim desfru-
tar das montanhas sem estarem cobertas por neve.
Não é preciso sair de dentro do hotel para sentir a 

energia que o entorno oferece. O hotel está total-
mente inserido na natureza para que mesmo aque-
les que não querem caminhar, tenham a experiência 
oferecida no exterior. 
A escolha é perfeita para quem busca relaxar – seja 

na natureza ou no SPA -, respirar ar puro, viver mo-
mentos contemplativos, comer bem e, por que não, 
praticar esportes radicais - o hotel fica aos pés da 
montanha e tem um parque incrível com arvorismo 
dividido em 9 etapas, com diferentes plataformas e 
níveis de dificuldade, sendo alguns com 50 metros 
de comprimento e com alturas que variam entre os 
6 e os 10 metros.
O Hotel Termas Chillán passou uma reforma que 

durou cerca de 9 meses e foi responsável por deixar 
o hotel como se fosse novo.
São 109 apartamentos entre 21m² e 43m², dividi-

das em categorias como Doble Séptimo, Doble Mon-
taña, Doble Bosque e Suíte, com vista para a floresta 
ou vista para a montanha, e que aceitam até no má-
ximo 3 hóspedes. 
Além de exuberante natureza que cerca o hotel, os 

hóspedes podem desfrutar de restaurante, bar, café, 

loja, piscina indoor com acesso ao exterior do hotel, 
piscina outdoor, kids club, academia, SPA e uma equi-
pe inteiramente dedicada a atividades para adultos e 
crianças durante toda a estadia. A decoração mini-
malista, charmosa, aconchegante e com referências 
na natureza, é um dos pontos altos do hotel. Quem 
assina é o arquiteto e decorador Ricardo Cuevas, já 
premiado pela CASACOR Chile como melhor decora-
dor de SPA e hotéis. A ideia foi levar para dentro do 
hotel os elementos externos que envolvem a proprie-
dade e, por isso, a inspiração principal foi o bosque 
e as pedras externas. A gastronomia é outro ponto 
forte. O hotel tem o incrível restaurante Arboleda – 
aberto a não hóspedes também – com menu autên-
tico assinado pelo Chef mexicano Manuel Menchaca, 
que também teve anos de experiência na Europa. Ele 
é especialista em charcuteria, então recomendo mui-
to que você se delicie com algumas tábuas no bar 
para curtir o fim da tarde, ou como aperitivo para as 
refeições.Menchaca aposta na gastronomia criativa 
em com as mais diversas combinações de ingredien-
tes. Por isso, seus pratos são baseados na seleção 
dos melhores produtos locais, o que inclui compo-
tas, charcutaria e, claro, as carnes.
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Reserva Nacional Ñuble, 
localizada na comuna de Pinto, 
na Cordilheira dos Andes

O Termas Chillán é o mais famoso 
hotel ski-in/ski-out do Chile

Uma das piscinas naturais formadas 
na Reserva Nacional Ñuble
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      IDIOMA
Espanhol

      MOEDA
Peso chileno

      FuSO hOrárIO
Menos uma hora em relação ao horá-
rio de Brasília

      VIStO
Não é necessário visto de turista

      ClIMA
Com um território extenso, o Chile tem 
uma grande diversidade climática. A 
região de Santiago, onde fica Pirque, 
é de clima temperado, com as chuvas 
concentradas no inverno. Chillán fica 
mais ao sul e, por isso, tem um clima 
mais frio – porém ainda bem agradá-
vel em torno do verão.

      SAúDE
É recomendável contratar um segu-
ro viagem. Durante a pandemia da 
Covid-19, os protocolos de entrada e 
circulação estão sujeitos a alterações. 
Antes da sua viagem, cheque com 
frequência as informações oficiais di-
vulgadas pelo governo chileno, princi-
palmente em relação à necessidade de 
vacinação e testes.

      COMO ChEgAr
A melhor forma de entrar no Chile é 
por Santiago. A Latam (latamair-
lines.com) e a Sky Airline (skyairline.
com) operam rotas a partir do Brasil.

      ONDE FICAr
Hotel Las Majadas
lasmajadas.cl

Hotel Termas Chillán
termaschillan.cl

      PACOtES turíStICOS
Chancetour Viagens
chancetour.com.br

      INFOrMAçõES turíStICAS
chile.travel
      

Serviços
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