Agência Brasil-Chile já comercializa passeios para
a temporada de inverno com 10% de desconto
A agência Brasil-Chile Turismo já iniciou as vendas de passeios para a
temporada de inverno das estações de esqui próximas de Santiago: Valle
Nevado, Farellones e El Colorado. Para compras efetuadas até 30 de maio,
todos os passeios terão um desconto de 10%. A temporada de inverno nas
estações da região, dependendo das condições climáticas, costuma ir de
junho a final de setembro – no ano passado, por exemplo, teve início em 15
de junho e foi encerrada em 9 de outubro. A partir de Santiago, a viagem
para as estações leva cerca de uma hora de carro.
Um dos passeios oferecidos pela Brasil-Chile é o chamado “Panorâmico”,
mais voltado para quem deseja ver e brincar na neve, mas não pretende
esquiar. Os turistas são pegos em seus hotéis por volta das 7h00 e às 9h30 já
estão no Valle Nevado (3.000 metros acima do nível do mar) para fotos e
uma visita às instalações. Às 10h30, o grupo parte rumo a Farellones (2.000
metros acima do nível do mar), onde permanecem até 16h00, quando
retornam para Santiago. Nestas cinco horas em Farellones, os turistas podem
fazer atividades na neve, como ski bunda, tirolesa e tubing (versão na neve
dos tobogãs com bóia dos parques aquáticos), visitar lojas, almoçar, tomar
um bom vinho ou simplesmente passear. Farellones é um simpático e
charmoso vilarejo de montanha que vale a pena ser visitado.
Outro passeio sugerido pela Brasil-Chile é voltado para esquiadores. O
transfer pega os turistas em seus hotéis às 6h00 e às 8h30 eles já estão
chegando na estação de esqui de sua preferência (Valle Nevado ou
Farellones), onde permanecem até 16h00.
Ambos os passeios custam, por pessoa, R$ 163,00 ou US$ 37,00 e incluem
somente o transporte e o apoio da equipe da Brasil-Chile. Estes passeios
estão sendo comercializados, promocionalmente, com um desconto de 10%
até o dia 30 de maio.
Para o passeio “Panorâmico”, é recomendável, ainda, o aluguel do
equipamento para neve: óculos, jaqueta, calça, luvas e botas, que custam R$
156,00 ou US$ 35,00 numa loja especializada que fica no pé da montanha.

Para quem optar pelo segundo passeio, há necessidade ainda de alugar esqui
(R$ 125,00 ou US$ 28,00 por pessoa) ou uma prancha de snowboard (R$
125,00 ou US$ 28,00 por pessoa). Além disso, para esquiar ou praticar
snowboard é necessário adquirir o ticket de entrada da estação. O valor é o
mesmo nas duas estações: R$ 281,00 (US$ 64,00) para adultos, para acesso o
dia todo, ou R$ 141,00 (US$ 32,00) para crianças.
SOBRE A BRASIL-CHILE TURISMO
Com sede em Santiago, no Chile, a Brasil-Chile Turismo é uma agência
comandada por brasileiros, criada em 2009 com o objetivo principal de
atender o turista brasileiro durante a sua viagem ao Chile. Os serviços
prestados pela Brasil-Chile incluem traslados, passeios e também
hospedagens. A empresa presta um serviço personalizado e de qualidade,
com guias fluentes no idioma português, transporte sempre em veículos
novos equipados com sistema de wi-fi e oferece uma variedade incrível de
passeios por todo o Chile. Para obter mais informações, o consumidor pode
enviar um email para o endereço brasilchileturismo@gmail.com ou contatar
a empresa pelo whattsapp (569) 6216.0387 ou diretamente pelo telefone
(569) 3208.8346 em Santiago.
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