SUGESTÃO DE PAUTA

Um dia esquiando no Valle Nevado
Para quem planeja visitar o Valle Nevado, no Chile, durante a temporada de inverno, seja
para esquiar, praticar snowboard ou apenas passear e brincar na neve, a opção mais
econômica e segura é se hospedar em Santiago e comprar um passeio de um dia para a
região do Valle Nevado com uma agência de turismo local. Para o consumidor brasileiro
que pretende ir para lá, uma boa dica é adquirir este tipo de passeio apenas com agências
credenciadas e com experiência no setor.
“Nesta época do ano, com a chegada de muitos turistas à Santiago em busca das estações
de esqui próximas, cresce o número de agências clandestinas e profissionais
despreparados que se apresentam aos turistas oferecendo passeios para o Valle Nevado
por preços aparentemente atrativos. O problema é que muitas vezes o cliente fica na mão
e não consegue nem completar o passeio”, explica Gilmar Andrade Santos, um dos
diretores da Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo, agência comandada por brasileiros
que atua há 10 anos no Chile. “Há casos, por exemplo, em que o veículo utilizado por
estes profissionais não é aprovado pela fiscalização da polícia local e o carro acaba sendo
apreendido durante a viagem, deixando na estrada os turistas”, destaca o empresário.
A temporada de inverno no Valle Nevado está prevista para ter início no dia 1º de junho,
terminando somente no começo de setembro. A agência Brasil-Chile oferece um passeio
de um dia para a região, que pode acontecer nos finais de semana ou mesmo durante a
semana, pelo preço de R$ 800,00 por pessoa. Neste valor estão inclusos o ticket de acesso
às pistas (R$ 343,00), a locação de todas as roupas e equipamentos (R$ 281,00), o
transporte de ida e volta para a região a partir de Santiago em veículo com wi-fi e guia
fluente em português (R$ 176,00). A locação de roupas inclui botas, calça, jaqueta, luvas e
óculos, enquanto nos equipamentos o cliente pode escolher entre esqui e prancha de
snowboard. Neste custo não estão incluídas bebidas e alimentação.
A estação de Valle Nevado, a maior e mais badalada da América Latina, fica cerca de 3.000
metros acima do nível do mar, distante 46 km da capital chilena. A viagem tem início por
volta das 7h00, quando os veículos da agência Brasil-Chile buscam os turistas em seus
hotéis. A chegada no Valle Nevado, já com os equipamentos e roupas, acontece por volta
das 9h00 – horário em que as pistas são abertas para o público. Os clientes ficam
livremente no local, portanto, das 9h00 às 16h00. Há sete restaurantes na estação, que
servem refeições com preços por volta de R$ 75,00 a R$ 160,00 por pessoa. Há opções de
lanches, como cheeseburgers (R$ 37,00), refrigerantes (R$ 12,00), chocolate quente (R$
18,00).
Outra opção interessante de lazer no local é o teleférico, que oferece uma vista
sensacional de toda a região. Custa perto de R$ 156,00 por pessoa. Para quem vai esquiar
pela primeira vez, uma dica importante é ter pelo menos duas horas de aula antes de
começar a esquiar. Uma aula coletiva, com duas horas de duração, custa perto de R$

268,00 por pessoa. Os veículos da Brasil-Chile deixam a estação às 16h00, chegando nos
hotéis de Santiago antes das 18h00.
Este passeio pode ser repetido quantos dias o cliente desejar. Além disso, a agência
também oferece o Passeio Panorâmico para o mesmo local, no qual o cliente não pratica
esqui ou snowboard, e que custa cerca de R$ 187,00. A agência ainda oferece
hospedagem em Santiago, transfers aeroporto/hotel e hotel/aeroporto e outros passeios
pela região.
SOBRE A BRASIL-CHILE OPERADORA VIP DE TURISMO
Com sede em Santiago, a Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo é uma agência
comandada por brasileiros, com o objetivo principal de atender o turista brasileiro
durante a sua viagem ao Chile. Os serviços prestados incluem passagens aéreas, traslados,
passeios e hospedagens. A empresa presta um serviço personalizado e de qualidade, com
guias fluentes no idioma português, transporte em veículos novos equipados com sistema
de wi-fi e oferece uma variedade de passeios por todo o Chile.
A agência acaba de abrir seu primeiro escritório em São Paulo (SP), com o objetivo de
oferecer uma relação mais próxima com seus clientes do País e, principalmente,
proporcionar um atendimento mais fácil e rápido para os turistas brasileiros. Localizado
no bairro da Granja Julieta, o escritório é comandado pela profissional Daniela Calegari,
que
está
disponível
no
telefone
(11)
5641-0327
ou
pelo
email
brasilchileturismo@yahoo.com.br. Para obter mais informações sobre a agência e seus
serviços, o consumidor também pode acessar a página da agência no Facebook, no
endereço www.facebook.com/agenciabrasilchile.
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