
                                                                                         
 

 
 
 

 
 

Valle Nevado, no Chile, apresenta uma das maiores áreas esquiáveis da 
AL. Com áreas intocáveis de neve virgem, atrai os praticantes de heli-ski. 
Desfrute das pistas de Valle Nevado com vários níveis de dificuldade, 
excelente neve e admire a paisagem da Cordilheira dos Andes. Poste suas 
fotos direto do restaurante de pista Bajo Zero, à 3.200m de altitude. 
Situada a 60 km de Santiago, possui 3 hotéis (Hotel Valle Nevado 5*, 
Hotel Puerta del Sol 4* e Hotel Tres Puntas 3*) e condomínios, com ótima 
infraestrutura, como cinemas, piscinas aquecidas, lojas e restaurantes. 
Como destaque o restaurante La Fourchette, localizado no Hotel Valle 
Nevado. Através de um skipass apropriado, é possível também esquiar 
na vizinha El Colorado. 
 

 
Santiago – Comodo Arturo Merino Benites (SCL) 

 

 Aeroporto SCL – 60km – 1h30 carro – 14min Helicóptero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados e Fatos 

 
Pistas - 53 
 
Iniciantes 10% 
Intermediário 36% 
Avançado 33% 
Expert  21% 
 
Meios de Elevação – 15 
 
Área Esquiável – 9.200 ha 
 
Canhões de Neve Artificial 
 

 

Topo 3.670m 
Base 2.860m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 
 

 

HOTEL VALLE NEVADO 

 
Hotel Valle Nevado é o mais exclusivo e personalizado dos hotéis da 
estação, oferecendo acesso direto às pistas.Todos os quartos possuem 
Wi-Fi e terraço para que você desfrute da melhor vista da Cordilheira dos 
Andes.O hotel também dispõe de um restaurante de comida 
mediterrânea, La Fouchette, escolinha infantil, fitness center e um 
exclusivo Bar ao lado da recepção 

-Centro de Fitness 
-Kid’s Club 
-Spa 
-Wifi gratuito nas áreas comuns 

Período: 11/09 à 14/09 

Duplo: De USD 2.274 por USD 2.047 para 2 pessoas 

 

Período: 18/09 à 21/09 

Duplo: De USD 1.890 por USD 1.701 para 2 pessoas 

 
 

Estão Incluídos: 

-  3 noites de hospedagem com pensão completa - café da manhã e almoço* no restaurante La 
Fourchette, e jantar com reserva antecipada nos seguintes restaurantes: La Fourchette, Don Giovanni 
e restaurante do Mirador del Plomo. O jantar da primeira noite será no restaurante La Fourchette 

-  Uso ilimitado dos meios de elevação (válido até o dia da saída do hóspede) 
-  Après ski. Inclui café, chocolate quente, chás, pães, manteiga, geléias, bolachas e bolo  
- Sauna, academia de musculação, aulas de aeróbica e stretching 
-  Piscina aquecida ao ar livre, jardim de infância (de 03-07 anos), sala de jogos, pub e atividades 

de animação. 
- Uma massagem corporal (25 min.) por pessoa/por estadia de 7 noites ----
 Guarda – skis 
-  Coquetel de boas vindas 
-  Wi-fi gratuito nos apartamentos e áreas públicas 

 
 
Forma de Pagamento: 

• Desconto de 5% para pagamento à vista (Dinheiro ou Cheque); 

• 6x sem juros no cartão de crédito; 

• 10x sem juros no cartão de crédito (25% de entrada + 9x)  

Obs.: parcela mínima de R$ 250,00 

http://skipoint.com.br/?p=6075


                                                                                         
 

HOTEL PUERTA DEL SOL 

 
Localizado a 50 m das pistas, o Hotel Puerta del Sol é o maior da 
estação e é orientado a um publico familiar, apresenta quartos 
conjugados. Os quartos oferecem uma bela visão das pistas ou do vale. 
O hotel conta também com acesso direto a piscina aquecida, Kids Zone, 
sala de leitura, cyber café, Bar Puerta Del Sol e com o Restaurante 
Mirador del Plomo. 

-Centro de Fitness 
-Kid’s Club 
-Piscina Aquecida 
-CInema 
-Sala de Leitura 

 

Período: 11/09 à 14/09 

Duplo Sul: USD 954 para 2 pessoas  

 
Período: 18/09 à 21/09 

Duplo Sul: USD 828 para 2 pessoas  

Desconto de 40% já aplicado. 
 
 

 

Estão Incluídos: 

-  3 noites de hospedagem com meia pensão - café-da-manhã no restaurante do Mirador del Plomo e 
jantar com reserva antecipada, nos seguintes restaurantes: La Fourchette, Don Giovanni e 
restaurante do Mirador del Plomo. O jantar da primeira noite será no Mirador del Plomo. 

-  Uso ilimitado dos meios de elevação (válido até o dia da saída do hóspede). 
-  Apré ski no bar do Hotel Puerta Del Sol (17:00 - 18:00). Inclui café, chocolate quente, chás, 

pães, manteiga,geléias, bolachas e bolos. 
- Sauna, academia de musculação, aulas de aeróbica e stretching. 
-  Piscina aquecida ao ar livre, jardim de infância (de 03-07 anos), sala de jogos, pub e 

atividades de animação. 
- Uma massagem corporal (25 min.) por pessoa/por estadia de 7 noites.  
- Guarda - skis. 
-  Coquetel de boas vindas. 
-  Wi-fi gratuito nas áreas públicas. 

 
 

 
Forma de Pagamento: 
• Desconto de 5% para pagamento à vista (Dinheiro ou Cheque); 
• 6x sem juros no cartão de crédito; 
• 10x sem juros no cartão de crédito (25% de entrada + 9x)  
Obs.: parcela mínima de R$ 250,00 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

HOTEL TRES PUNTAS 

 
Preferido por grupos de jovens e famílias, o Hotel Tres Puntas tem tudo 
aquilo que precisa o aficcionado do esqui para desfrutar da estação. É o 
mais conveniente em preço e está localizado a somente 150 metros das 
pistas. Nele você desfrutará do divertido Pub Tres Puntas e do 
Restaurant Sur, os quais farão de sua estadia uma experiência única. 

-Centro de Fitness 
-Kid’s Club 
-Piscina Aquecida 
-Wi-fi Gratuito no Lobby 

Período: 11/09 à 14/09 ou 18/09 à 21/09 

Duplo:  USD 796 para 2 pessoas  

Desconto de 40% já aplicado. 

 

Estão Incluídos: 

-  3 noites de hospedagem com meia pensão - café-da-manhã no restaurante Sur e jantar com 
reserva antecipada no restaurante Sur ou Mirador del Plomo. O jantar da primeira noite será no 
restaurante Sur. 

-  Uso ilimitado dos meios de elevação (válido até o dia da saída do hóspede) 
-  Après ski no Bar Puerta del Sol (17:00 - 18:00). Inclui café, chocolate quente, chás, pães, 

manteiga,geléias, bolachas e bolos. 
-  Sauna, academia de musculação, aulas de aeróbica e stretching 
-  Piscina aquecida ao ar livre, jardim de infância (de 03-07 anos), sala de jogos, pub e 

atividades de animação 
-  Guarda – skis 
-  Coquetel de boas vindas 
-  Wi-fi gratuito nas áreas públicas 

 
 

 
Forma de Pagamento: 
• Desconto de 5% para pagamento à vista (Dinheiro ou Cheque); 
• 6x sem juros no cartão de crédito; 
• 10x sem juros no cartão de crédito (25% de entrada + 9x)  
Obs.: parcela mínima de R$ 250,00 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

 
USd 350 para 2 pessoas – PRIVATIVO 
 
Forma de Pagamento: 
• Desconto de 5% para pagamento à vista (Dinheiro ou Cheque); 
• 6x sem juros no cartão de crédito; 
• 10x sem juros no cartão de crédito (25% de entrada + 9x)  
Obs.: parcela mínima de R$ 250,00 
 

 
Ski Prestige – USD 50 por adulto/dia 
Ski Sport – USD 37 por criança/dia 
 
 
Forma de Pagamento: 
• Desconto de 5% para pagamento à vista (Dinheiro ou Cheque); 
• 6x sem juros no cartão de crédito; 
• 10x sem juros no cartão de crédito (25% de entrada + 9x)  
Obs.: parcela mínima de R$ 250,00 

 
 

 
Tarifas, disponibilidades, promoções e formas de pagamento sujeitas a alteração sem prévio aviso. 

 

 
 

 
. 

 


