VIAGEM| PUCÓN

AVENTURA
ANDINA
Rodeada de bosques, montanhas e lagos, a cidadezinha de
Pucón, localizada na província de Cautín, no Chile, ganha cada
vez mais destaque por sua incomparável beleza natural
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Não se deixe enganar pelo tamanho e pela simplicidade
do lugar. Pucón é aquele destino capaz de fazer qualquer um se apaixonar. Cravada na região das Araucanías, no Chile, a charmosa cidadela de apenas 30 mil habitantes fica a 570km de Santiago e a 90km da fronteira
com a Argentina. Para chegar lá é necessário voar até a
capital chilena, fazer escala na cidadezinha de Temuco
e pegar um carro até o destino final em uma viagem que
dura aproximadamente duas horas. É trabalhoso, mas
uma vez lá você entende por que o longo trajeto vale a
pena. Dentro dos limites desse território, montanhas,
lagos, bosques e piscinas naturais convivem harmoniosamente cercados pela imensidão do lago Villarrica.
Na linda paisagem há ainda o vulcão homônimo que,
apesar de ativo, propicia atividades turísticas. Deixe a
preguiça de lado e gaste pelo menos três horas percorrendo o monte, coberto de árvores péhen (araucária, no
idioma dos índios locais mapuches).
Para driblar o cansaço pós-trilha, dê um mergulho
em uma das termas quentinhas da cidade – como Los
Pozones, Manetué e Peumayen.
Uma dica de hospedagem? O hotel Vira Vira. Situado próximo ao centrinho de Pucón, ele descansa sobre
uma área de 23 hectares perto do Rio Villarica e, por
isso, tem vista do vulcão. O lugar oferece programas
radicais, como rafting, caiaque, trekking e passeio a
cavalo pela Cordilheira dos Andes. “É um oásis de paz
e entretenimento, que traz um novo conceito de férias
chamado de ‘a elegância da aventura’, que implica em
uma extensa gama de atividades e excursões”, afirma
Barbara Khadur, diretora da agência Matueté.
Na hora que a fome bater, vá direto aos queijos, como
camembert, parmesão e de cabra, e iogurtes que são
fabricados lá mesmo. As massas artesanais são igualmente deliciosas e harmonizam perfeitamente com os
vinhos da região. Um verdadeiro brinde à estada!

Imensidão chilena—Na página
anterior, barco singra as
extensões do Lago Villarrica.
No alto, o relaxante interior
do hotel Vira Vira e; acima, o
passeio a cavalo na Cordilheira
dos Andes; abaixo, turista em
frente ao vulcão Villarrica

S E RV I ÇO

Como chegar
Voar até a capital chilena, fazer escala
em Temuco e ir de carro até o destino
final, aproximadamente 2h de estrada

Onde ficar
hotelviravira.com

FOTOS DIVULGAÇÃO

Passeios
termas.cl
menetue.com
termaspeumayen.cl

Agência de viagem
matuete.com
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