
5 LUGARES INCRÍVEIS PARA VOCÊ CURTIR O INVERNO NO 

CHILE 

INTRODUÇÃO 

O inverno no Chile é uma atração perfeita para quem gosta de atividades 

esportivas na neve. Durante os meses de junho e setembro, milhares de 

pessoas de várias partes do mundo e do Brasil visitam o país. 

O Chile é um dos poucos países da América do Sul, que não fazem fronteira 

com o Brasil. As suas particularidades culturais, gastronômicas e geográficas 

que tornam o país único, são o motivo principal para atrair milhares de 

visitantes todos os anos. 

Com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da América Latina e 

do Caribe, o Chile tornou-se um centro turístico com diversas atrações de 

inverno de alta qualidade. 

Se você gostaria de praticar atividades esportivas na neve ou simplesmente 

conhecer alguns belíssimos lugares do Chile, com seus amigos ou familiares, 

continue lendo este artigo. 

TEMPERATURAS DURANTE O INVERNO NO CHILE 

O Chile possui várias configurações climáticas. Portanto, as temperaturas 

podem variar de acordo com as regiões do país. 

Em Santiago, por exemplo, durante o inverno você poderá experimentar 

temperaturas que atingem 12ºC, enquanto em lugares onde neva os 

termômetros podem chegar a -15ºC. 

ROUPAS PARA VOCÊ USAR NA NEVE 

Em lugares de frio intenso é importante você vestir as roupas adequadas. Para 

manter o seu corpo aquecido, existem alguns tipos de vestuários especiais que 

estão divididos em três camadas. 

A primeira camada é a mais fina. São as roupas, luvas e meias térmicas. Essas 

peças ajudam o corpo a manter-se aquecido, devido ao isolamento térmico 

proporcionado pelo tipo de tecido. 

A segunda camada é composta por blusa, calça, palmilha de lã e bota. Esses 

itens podem garantir aquecimento suficiente para você suportar o frio, 

obviamente, junto com a próxima camada de roupas. 

A última camada é a terceira. Ela necessita de peças impermeáveis, ou seja, 

que não deixam a água penetrar. Alguns exemplos de roupas para a camada 

externa são casaco, gorro, cachecol, protetor de orelhas e luvas. 



VOCÊ DEVE ALUGAR OU COMPRAR ROUPAS? 

Uma opção muito econômica para quem pretende ficar poucos dias na neve é 

alugar roupas. Normalmente, nas lojas de aluguel você encontrará peças para 

a terceira camada, como botas e casacos impermeáveis. Então, é importante 

você comprar as outras camadas de proteção antes da viagem. 

Para quem pretende passar muitos dias em cidades onde neva, é válido 

também comprar as roupas da terceira camada. Você poderá guardar essas 

vestes para sua próxima viagem ao Chile, ou a qualquer outro país gelado. 

POR QUE VOCÊ DEVE USAR ÓCULOS DE SOL NA NEVE? 

Os óculos de sol não são dispensáveis na neve, ao contrário do que algumas 

pessoas podem achar. A neve aumenta consideravelmente o efeito da radiação 

ultravioleta, podendo causar queimaduras graves nos olhos. Por isso, é 

importante você usar uns óculos de sol com lentes polarizadas para proteger-

se dos raios solares em excesso e evitar problemas. 

AS COMIDAS QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR 

As opções de comidas no Chile são diversas. Você poderá encontrar pratos um 

pouco diferentes do que está acostumado. Para isso, não faltarão lugares 

como mercados, cafés, confeitarias e bares. Empanadas, Chupes e pastel de 

Choclo são algumas opções da culinária que você conhecerá. 

CONFIRA A LISTA DOS 5 LUGARES INCRÍVEIS PARA VOCÊ CURTIR O 

INVERNO NO CHILE: 

1. Valle Nevado 

O Valle Nevado Ski Resort é a maior estação de esqui da América do Sul. 

Localizado em Vitacura, na Região Metropolitana de Santiago, entre a 

Cordilheira dos Andes, o parque é um dos lugares mais visitados durante o 

inverno no Chile. 

No Valle Nevado, você poderá aprender a praticar esqui e snowboard em aulas 

coletivas, percorrer as montanhas de bicicleta, fazer uma trilha pela neve ou 

passear de teleférico. O local reúne hotéis, restaurantes, lojas e até bares. 

A distancia entre Santiago e Valle Nevado é de 60 km. Em uma viagem de 

carro, por exemplo, você demoraria cerca de 1h30 para chegar. 

2. Farellones 

O parque Farellones é uma opção bastante escolhida por pessoas que 

preferem brincar na neve. Você pode andar de teleférico, praticar tirolesa ou 

passear de bicicleta. 



É possível encontrar restaurantes e lanchonetes dentro do parque. Os preços 

das comidas podem variar bastante entre um lugar e outro. 

Farellones fica próximo de Valle Nevado, a 74 km de Santiago (cerca de 1h50 

em viagem de carro). 

3. El Colorado 

A estação de esqui El Colorado possui diversas pistas para pessoas que estão 

em diferentes níveis do esporte. Você poderá escolher entre os graus básico, 

intermediário e avançado. 

Em El Colorado, é possível encontrar apartamentos, hotéis e pousadas por 

preços relativamente baixos. Isso vale se você for passar alguns dias pela 

localidade. 

El Colorado também está localizado na região metropolitana, em Barnechea. A 

distância de Santiago é 58 km. 

4. La Parva 

La Parva Ski Resort recebe todos os anos turistas de várias partes do mundo. 

O lugar possui diversas opções de pousadas e hotéis, caso você deseje ficar 

hospedado. O espaço inteiro possui 40 pistas de esqui e 14 teleféricos. 

A estação de esqui La Parva fica a 38 km de Santiago. Muitas pessoas chegam 

ao local de carro, mas também é possível contratar uma agência de viagem. 

5. Portillo 

Portillo é a estação de esqui mais distante de Santiago, em comparação as 

outras opções de nossa lista, o lugar fica a 164 km da capital (cerca de 3 horas 

de viagem). 

O centro possui uma escola de esqui e snowboard, além de loja de aluguel de 

equipamentos esportivos. O lugar dispõe de 19 pistas de esqui para graus de 

necessidades diferentes. 

Milhares de visitantes, até de outros continentes, visitam o parque durante o 

inverno. Portillo é considerado um dos melhores complexos de esqui da 

América do Sul. 

CONCLUSÃO 

Depois de ler essas dicas, com certeza ficou mais fácil escolher quais destinos 

você vai conhecer em sua próxima viagem de inverno ao Chile. Você já 

conhecia algum desses lugares que apresentamos na lista? Para qual deles 

você vai viajar no inverno? Deixe o seu comentário. 


