GUIA PARA ESQUIADORES SOZINHOS

Tudo o que você precisa
Nesta seção te daremos recomendações para que possa planejar sua estada na Ski Portillo
e aproveitá-la ao máximo.

Quando vir?
Na Ski Portillo queremos que todos aproveitam e se divirtam. Vir sozinho não significa que você estará
sozinho! A estação é como uma grande família, onde todos se reúnem sob um mesmo teto para desfrutar
a neve, passar bons momentos e relaxar. Com divertidas atividades, especialmente pensadas para
aqueles que querem fazer novos amigos, o melhor momento para visitar Portillo é durante nossas
Semanas dos Amigos e do Vinho, em agosto.
Estas semanas estão repletas de programações para aproveitar junto com outros esquiadores, conhecer
gente nova e desfrutar da natureza pura que rodeia a estação de esqui. Muitos amigos que se conheceram
em Portillo há anos se reencontram durante estas semanas, aproveitando ao máximo seu tempo juntos.
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Como chegar?
A estação Ski Portillo fica a somente duas horas de Santiago. A rota até Portillo é de fácil acesso graças
à autoestrada que percorre aproximadamente a metade do caminho. O trajeto fica ainda mais simples
com o uso de aplicativos como Waze ou Google Maps, que te mostrarão a rota precisa.
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Se não quer viajar por sua conta, a Ski Portillo também oferece serviço de transporte de e para Santiago
ou o aeroporto, em uma van compartilhada com outros hóspedes. Esta opção é mais conveniente se
você não conta com carro próprio ou se não quer alugar um.
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• Portillo está localizado a 164 km de Santiago N.E
• A apenas 2 horas de Santiago de carro.
• Está a 2.880 metros sobre o nível do mar.
• Se encontra a 3 km da Passagem Fronteiriça Internacional

Opções de hospedagem para solteiros
Na Ski Portillo temos distintos tipos de hospedagens que se ajustam às suas necessidades e gostos. Se
é um esquiador independente, uma das melhores opções é ficar em nosso hotel, onde pode escolher
apartamentos single com vistas para o vale ou a Laguna del Inca.
Uma alternativa mais econômica é o Octagon Lodge, onde poderá desfrutar de todas as instalações do
hotel, mas dividindo apartamento com outros 3 hóspedes do mesmo sexo. Uma opção similar,
especialmente para mochileiros e aventureiros, é o Inca Lodge. Mais econômico que o Octagon, neste
lodge estilo hostel você dividirá apartamento e banheiro com outros esquiadores, além de desfrutar das
instalações do hotel e fazer as refeições no Self Service.

Onde comer?
Diferentemente de outras estações, na Ski Portillo você tem as quatro refeições diárias incluídas inclusive o chá da tarde com tortas e biscoitos feitos em casa! Você pode escolher entre várias opções
para comer, tanto dentro do hotel como na montanha. No restaurante principal você pode sentar com
seus novos amigos e desfrutar de um tranquilo almoço ou jantar. Se quiser aproveitar ao máximo seu
tempo entre as encostas, o Self Service é um bom lugar para almoçar rapidamente e voltar a esquiar.
Na montanha, você poderá ter uma experiência de almoço repleta de adrenalina, subindo no meio de
elevação para chegar ao Tío Bob´s. Com uma vista panorâmica à Laguna del Inca e ao hotel, você
poderá desfrutar de um delicioso hambúrguer, acompanhado de uma cerveja: uma pausa perfeita para
seguir esquiando com energia.

Onde esquiar?
Uma das vantagens da Ski Portillo é ter pistas para todos os níveis. Se você é um esquiador experiente,
pode começar a aquecer os motores nas pistas mais fáceis para depois ir conquistando as de maior
dificuldade. Todos os dias terá um novo desafio, melhorando sua técnica e habilidades em cada jornada.
Para conhecer o terreno esquiável e se sentir mais confiante nas pistas, te recomendamos contratar um
guia de nossa Escola de Esqui para seu primeiro dia. Seu guia poderá te ensinar as características de
cada pista e te aconselhar para que aproveite ao máximo seu tempo na montanha.

A Escola de Esqui de Portillo é mundialmente reconhecida e congrega os melhores instrutores do mundo,
temporada após temporada. Com uma aula em grupo ou particular poderá refrescar suas habilidades e
aprender novas técnicas, além de conhecer os truques para dominar até as pistas mais complexas.
Se visitar Portillo sozinho, te recomendamos as aulas em grupo, onde poderá conhecer pessoas que
estão em seu nível e com as quais poderá compartilhar momentos únicos, esquiando nas pistas e
depois desfrutando das instalações do hotel. Se fizer as aulas por vários dias, se reunirá com o mesmo
grupo de esquiadores, que passarão a ser seus novos amigos.

Aluguel de equipamentos
Na Ski Portillo temos equipamentos de primeira qualidade, para que desfrute ao máximo seu tempo
na montanha sem complicações. Nossa Oficina de Esqui conta com equipamentos de esqui e snowboard,
tanto padrão quanto de performance.
Nossos encarregados da oficina te guiarão para escolher todos os acessórios que precisar e te ajudarão
com os ajustes. Desta forma sairá pronto para conquistar novos desafios!
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Atividades na estação Ski Portillo
Suas férias na Ski Portillo estarão repletas de atividades, sobretudo durante nossas semanas temáticas,
Semana dos Amigos e Semana do Vinho. Depois de um dia intenso na montanha, você poderá relaxar na
piscina ou jacuzzi ao ar livre, em frente à Laguna del Inca, compartilhando os melhores momentos da
jornada com os demais esquiadores.
Algo imperdível de Portillo é seu pisco sour no mítico bar. Todas as noites é o lugar de reunião de nossos
hóspedes, que dançam e cantam juntamente com as bandas que se apresentam ao vivo ao final de cada
jornada. Com algo para petiscar e um pisco sour nas mãos, a diversão está garantida. Depois de bons
momentos no bar, a festa passa para a discoteca, onde a música e os ski-shots - shots que são tomados
entre vários a partir de um esqui - farão com que a diversão dure até tarde.

Para mais informações entre em contato com nossa equipe em:
reservas@skiportillo.com

