GUIA PARA A FAMÍLIA

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

Quando vir em família?
A Ski Portillo caracteriza-se por ser um resort “family-friendly”, pois acreditamos que o melhor do esqui
é desfrutado em família. É por isso que criamos nossas Semanas da Família durante julho, semanas
dedicadas à diversão para toda a família, com atividades para grandes e pequenos. Nessas semanas
você poderá encontrar programações como shows de magia e tubing para as crianças, assim como
karaokê e degustações de vinho para os adultos.
Recebemos muitas famílias durante as férias escolares de inverno, reunindo crianças de todas as idades
que fazem novos amigos e aproveitam ao máximo seus dias em Portillo. Também recomendamos vir
durante setembro, já na baixa temporada, para esquiar em um clima mais quente e com os ventos
frescos da primavera.
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Como chegar?
Chegar a Portillo é fácil. São somente 140 quilômetros a partir de Santiago e com auto estrada durante
metade do caminho. O trajeto é seguro e agradável, já que passa pelas bonitas paisagens do vale
central, em meio a vinhedos e altas montanhas. Não tire o olhar da janela, pois inclusive pode acontecer
de você ver condores no caminho!
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O acesso até a auto estrada Los Libertadores é muito simples e pode ser feito confortavelmente em
traslado ou carro a partir do aeroporto ou de diferentes partes de Santiago. O caminho também é rápido
a partir de Mendoza se você vier de carro. Pode usar aplicativos como Waze ou Google Maps, que te
indicarão a rota.
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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 familiar
Ski Portillo tem várias opções de hospedagem para famílias, de confortáveis chalés a apartamentos
conectados dentro do hotel. Em nosso icônico hotel amarelo contamos com apartamentos familiares,
ideais para famílias de quatro a seis pessoas que preferem ficar todas juntas. Esta alternativa é a
melhor para famílias com filhos pequenos, já que todas as comodidades do hotel, seus restaurantes e
atividades estarão muito perto.
Outra opção para famílias são os chalés, que têm capacidade para de quatro a oito pessoas e estão
localizados do lado de fora do hotel. Você se sentirá como em seu próprio refúgio de montanha, mas
com todas as comodidades e serviços do hotel principal a somente poucos passos.
O Octagon Lodge também é uma alternativa mais econômica, em que podem ficar até quatro pessoas
em beliches, com um banheiro privativo. Por estar a poucos metros do hotel, você também poderá
desfrutar de todos os serviços.

Quais são as melhores opções para comer?
Diferentemente de outras estações de esqui, em Portillo há quatro refeições diárias - inclusive o chá da
tarde com tortas e biscoitos feitos em casa!. Na Ski Portillo há várias opções onde comer, como o
restaurante principal, onde você será atendido pelo mesmo garçom todos os dias e onde poderá
escolher opções especialmente pensadas para crianças, como espaguete à bolonhesa. Também dentro
do hotel fica o Self Service, uma alternativa mais rápida para almoçar e aproveitar ao máximo o tempo
esquiando.
Fora do hotel fica o Tío Bob’s, icônico restaurante de montanha, para onde ir já é uma grande aventura.
Depois de um divertido passeio no meio de elevação você poderá provar suculentos hambúrgueres com
uma vista panorâmica para a Laguna del Inca e o monte Três Irmãos.
Para os pais que querem ver de perto como seus filhos aprendem na Escola de Esqui existe o Ski Box.
Localizado bem em frente às pistas de iniciantes, é uma boa opção para comer um sanduíche ou tomar
um refrigerante e depois continuar esquiando.

Onde Esquiar?
A Ski Portillo é uma estação muito amistosa para esquiar. Graças ao seu sistema ski-in ski-out, você
sairá do hotel com seus esquis nos pés e pronto para a ação! Contamos com um espaço para guarda de
botas e equipamentos, para que sair a esquiar seja o mais simples possível.
As pistas de Portillo são muito seguras, graças às sinalizações e aos patrulheiros de esqui. Por isso,
todos podem esquiar de maneira segura, tranquila e independente. Com pistas para todos os níveis, em
Portillo você pode aprender novas técnicas e refrescar habilidades, para depois se desafiar na Corrida
Sol de Portillo, que reúne crianças e jovens todas as quintas-feiras.

A Escola de Esqui de Portillo é mundialmente reconhecida e conta com instrutores certificados que
viajam todos os anos de distintos países para ensinar nossos hóspedes. Toda a família pode fazer aulas,
sejam em grupo ou particulares, de acordo com as faixas etárias.
Os menores adoram o Kids´ Camp de Portillo, onde aprendem com seus instrutores e fazem novos
amigos. Em pouco tempo dominarão melhor seus esquis e se divertirão desde o primeiro momento nas
pistas.

Aluguel de equipamentos
Na Ski Portillo temos equipamentos de alta qualidade, para que aproveite ao máximo seu tempo na
montanha e sem complicações. Nossa Oficina de Esqui conta com equipamentos de esqui e snowboard,
tanto padrões quanto de performance. Temos equipamentos para crianças a partir dos 4 anos.
Os responsáveis de nossa oficina te guiarão na escolha de todos os acessórios que precisar e te
ajudarão com seus ajustes, para que saia pronto para conquistar novos desafios!
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Te ajudamos a cuidar de seus filhos
Na estação Ski Portillo, as crianças passam muito bem e se sentem em casa, fazendo novos amigos e
brincando por todo o hotel. Nossa equipe de Entretenimento organiza atividades que motivam as
crianças de todas as idades, como partidas de futebol e vôlei, concursos de fantasias e muito mais. Para
os menores também contamos com um Kids Club, com babás certificadas, que cuidam das crianças de
4 a 7 anos sem custo adicional.
Portillo também oferece um serviço de Berçário para crianças de 0 a 3 anos, como também um serviço
de Babysitter sob demanda, ambos com custo.

Programa de atividades para crianças
Em Portillo, acreditamos na diversão como era antigamente, brincando com amigos, correndo de um
lado para outro e compartilhando experiências memoráveis. Todo o nosso programa de atividades para
crianças busca organizar programações que voltem ao essencial, como fazer pão, caças ao tesouro,
comemorações de aniversário e campeonatos de ping pong.
Os favoritos das crianças são fogueiras com marshmallows, o muro de escalada e nossa clássica Descida
de Tochas, onde a equipe de instrutores ilumina as montanhas todas as sextas-feiras à tarde.

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

