SUGESTÃO DE PAUTA

Farellones: opção mais barata para
esquiar ou brincar na neve no Chile
Para quem planeja ir ao Chile esquiar ou brincar na neve nesta temporada, a opção
mais econômica é visitar a charmosa e tradicional estação de Farellones, que fica
um pouco antes do famoso Valle Nevado e oferece diversas vantagens para os
turistas – especialmente os brasileiros que ainda não têm experiência em esquiar.
Preços mais em conta, pistas menores e mais fáceis para quem não tem prática de
esquiar, restaurantes mais baratos, diversas opções de lazer na neve até para quem
não vai esquiar e atrações divertidas também para as crianças tornam o local
perfeito para famílias.
A agência Brasil-Chile Operadora Vip de Turismo oferece passeios de um dia para
Farellones, a partir de Santiago, por somente R$ 175,00 por pessoa em veículos
confortáveis, em ótimo estado de conservação, com wi-fi gratuito e guia fluente
em português. O passeio também inclui, sem custos adicionais, brincar no chamado
“ski-bunda”.
Quem desejar esquiar precisa pagar, também, os tíquetes de acesso às pistas, que
custam R$ 225,00 para adultos e R$ 168,00 para crianças. Para se ter ideia, os
tíquetes para esquiar no Valle Nevado custam cerca de R$ 343,00 por adulto. A
locação de todas as roupas e equipamentos para esquiar custa em torno de R$
280,00 diretamente nas lojas especializadas, a caminho da estação. “Além dos
tíquetes de acesso às pistas mais em conta, todas as despesas com refeições e
bebidas sai muito mais barato em Farellones do que no Valle Nevado”, garante
Gilmar Andrade Santos, um dos diretores da Brasil-Chile.
Farellones é um simpático povoado de montanha fundado na década de 30,
distante 36 km de Santiago, numa altitude de 2.340 metros acima do nível do mar.
Fica 13 km antes de se chegar ao badalado Valle Nevado (3.000 metros) e
praticamente grudada à estação de El Colorado. É a primeira estação de esqui da
região e está localizada dentro do povoado - e este é um dos pontos mais
charmosos do local. Para quem não pretende esquiar, passear pelo povoado,
observando suas ruas estreitas cobertas de neve e a arquitetura tradicional das
casas é uma atração divertida e que não custa nada.
O local também oferece muitas opções de lazer para adultos e crianças, como
tirolesa (R$ 87,00, por 45 minutos), tubing (uma espécie de versão na neve dos

tobogãs com bóia dos parques aquáticos, que também custa R$ 87,00 por 45
minutos de diversão) e caminhada na neve com raquetes (R$ 37,00 cada 45
minutos). Também é possível comprar um passeio de teleférico até a estação de
esqui vizinha: El Colorado. Custa R$ 56,00 por pessoa e o visual que se tem das
cadeirinhas é incrível. Vale lembrar que as pistas para esquiar somente serão
abertas a partir de 24 de junho, mas todas as demais atrações já estão disponíveis,
pois tem nevado bastante na 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. O escritório da agência em São Paulo (SP), localizado no bairro da
Granja Julieta, 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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