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CIUDAD, PLAYA Y VINO
A gente já cantou aqui uns segredos de Santiago. A capital do Chile é mesmo uma beleza!
Já falamos também do lugar mais incrível na Patagônia chilena.. E, como a cada visita a
gente vai gostando mais e mais do país, desenhamos um roteiro delícia para curtir em nove
dias de viagem. Anote aí:
Comece por Santiago e dedique três dias para a cidade. A melhor pedida é se hospedar no
Lastarria Boutique Hotel,, um lugarzinho charmoso, com apenas 14 quartos, que fica num
casarão construído em 1927. O bairro Lastarria tem uma vibe boêmia e vem nos últimos
anos passando por uma revitalização intensa (nos mesmos moldes de Palermo, em Buenos
Aires). A região
egião é riquíssima em cultura, em uma simples caminhada nas redondezas do
hotel você pode visitar o Cine Arte Alameda, os museus Nacional de Bellas Artes, de Arte
Contemporânea de Santiago, a Casa Museo Pablo Neruda…

Lastarria Boutique Hotel
Agora, alugue um carro e rume para o pacífico. A 200 km de Santiago, você vai encontrar
Pichilemu, uma praia que estende por quilômetros de enseadas e costões rochosos. Para se
hospedar, aposte na recém-inaugurada 8 Al Mar Bed & Breakfast Boutique. Os
proprietários, o casal Claudia Rajcevich e Renato Martinez, trocaram Santiago por
Pichilemu a pouco e, ao lado dos filhos são os melhores anfitriões que se pode ter. Dois
dias surfando por aqui – sim, o lugar tem ondas absurdas – e zarpe rumo ao norte.

Pichilemu vista do deck do 8 Al Mar Bed & Breakfast Boutique
Oitenta quilômetros depois, você vai chegar a Matanzas, praia perfeita tanto para surfar
quanto para fazer wind e kite-surf. Hospede-se em Surazo, um hotel charmoso, com
arquitetura de cair o queixo. Na verdade, um dos sócios é arquiteto, o que explica todo o
estilo do lugar. São apenas 12 quartos, todos de frente para o mar, um restaurante
impecável e um pequeno spa. Os ofurôs aquecidos a lenha no deck na praia são uma
experiência que não se pode perder. Fique por dois dias.

Surazo Hotel
Depois de quarto dias se dedicando ao vento e às ondas, faça as malas, continue rumo ao
norte e vá brindar a vida na Viña Matetic, eleita em 2012 o vinhedo do ano pela revista
Wine & Spirits. Fique na La Casona, a guest house do vinhedo, construída no início do
século 20, restaurada e redecorada em 2004 por Max Cummings. São sete quartos amplos e
deliciosos. Dois dias bastam, mas, acredite, não vai ser fácil ir embora.
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