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Para quem gosta de requinte, tranquilidade e paisagens mara
v ilhosas, não pode deixar de
via
jar para Santiago no Chile. Loca
lizado ao lado da Cordilheira dos Andes, é o maior e mais impor
tante
centro urbano, financeiro, cultural e administrativo do país.
Com pontos turísticos exu
berantes, a Cordilheira dos Andes se destaca pela grande
z a. Pensando em
proporcionar comodidade aliada a requinte, foi construído o Lastarria Bou
tique Hotel, localizado no bairro
Bellavista, que possui diversos e ótimos restaurantes, bares, mu
s eus, galerias de arte, lojas, anti
quários,
cinemas e teatros.
Construído em uma bela casa de 1927 e inaugurado em junho de 2011, o empreendi
mento oferece um
atendimento impecável e conta com decora
ç ão intimista e moderna. São 14 apartamentos, divididos em qua

tro categorias – superior, deluxe, junior suíte e suíte – e equipados com camas extremamente con
fortáveis,
frigobar e tecnologia de última geração, que inclui TV LED e cofre digital.
Para deleite dos hóspedes, a estrutura da área social, que con
ta com academia, jardim, piscina e solário,
somase aos serviços oferecidos. Entre eles, traslados ao aeroporto, jornais entregues diariamente nos
apartamentos, Room Service, Business Center, equipe poliglota, babás e até mas
s agens – há desde
relaxantes e faciais até completas e aromaterá
picas. O hotel também se encar
rega de reservas de
restaurantes e reconfirmações de voos, e para completar a excelência do atendi
mento indica parceiros para
ati
v idades como aulas de espanhol, city tours, visitas a museus, parti
das de tênis e golfe e excursões a
vinícolas ou estações de esqui.
Gastronomia – Além do café da manhã e de um chá da tarde em estilo britânico oferecidos diariamente no
lounge do hotel, podese experimentar as delí
c ias do restaurante Deli Lounge (http://thedelilounge.com/), que

também atua com o conceito boutique e funciona de segunda
feira a domingo, tanto no al
moço quanto no
jantar. De seu menu fazem parte saladas, tábuas de frios, sanduíches especiais – como hambúrguer de
camarão –, quesadillas, pizzas e pratos à base de peixes, frutos do mar e carnes tipicamente nacionais,
além de sobremesas como cheesecake e brownie. Tudo acompanhado de excelentes vinhos. Mais informa

ções podem ser obtidas no site www.lastarriahotel.com.
A cordilheira – É a maior cadeia de montanhas do mundo (em comprimento), e em seus trechos mais largos
chega a 160 km do extremo leste ao oeste. Sua altitude média gira em torno de 4.000 m e seu ponto
culminante é o monte Aconcágua, com 6.962 m de altitude.
A Cordilheira dos Andes se estende desde a Venezuela até a Patagônia, atravessando todo o continente sul
americano, carac
terizando a paisagem do Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, também
conhecidos como países Andinos. A cor
dilheira surgiu em resultado de um choque ocorrido entre duas placas
tectônicas: há milhões de anos, a placa de Nazca moveuse em direção à placa sulamericana, dando origem
às elevadas monta
nhas que hoje formam a Cordi
lheira dos Andes.

