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Argentina, Chile

ROUTES DU BONHEUR Argentina e Chile, ao longo da
Cordilheira dos Andes
A história de Alexandra Marnier Lapostolle de Bournet se passa entre dois continentes: a
Europa e a América do Sul. Alexandra é a sexta geração a se consagrar ao famoso licor
Grand Marnier, criado em 1880 por seu bisavô. No início dos anos 90, com seu marido Cyril
de Bournet, ela realizou uma grande viagem ao "Novo Mundo", com a ideia de encontrar
um novo território e produzir grandes vinhos. Entre todos os territórios visitados, um os
fascinou: Apalta, no vale do Colchagua, Chile... Vinte e cinco anos depois de ter
descoberto o continente, Alexandra Marnier Lapostolle de Bournet nos apresenta uma
Route du Bonheur que oferece a possibilidade de descobrir os dois lados da Cordilheira
dos Andes. Um universo montanhoso e desértico muito diferente de tudo, entre a
Argentina e o Chile. Como explica Alexandra, do lado argentino, os Andes descem de uma
forma bem suave, com cores rosas e claras. Ficamos diante de magníﬁcos pores do sol
entre as montanhas. Do lado chileno, encontramos um relevo mais íngreme. As cores são
mais obscuras, mas as correntezas d'água correm para o Pacífico....

12 NOITES
PREÇO MEDIANTE
PEDIDO*

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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TORRES DEL PAINE — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Awasi Patagonia
Hotel e restaurante na montanha. Ficar a sós, ou quase, de face ao inﬁnito das terras da Patagônia: Awasi
Patagonia oferece de fato uma experiência única em seu gênero. Localizada numa reserva privativa, um
conjunto de casas independentes oferece uma total privacidade para apreciar vistas incríveis da ﬂoresta, o lago
Sarmiento ou as Torres del Paine. Um guia e um veículo designado a cada um permitem seguir o próprio ritmo
na descoberta destas paisagens espetaculares, os condores, guanacos e outros representantes de uma fauna
variada. O dia termina, e chega o momento de se deleitar com o calor do lodge principal e do restaurante, e o
aconchego das casas, inspiradas nos abrigos da Patagônia.

Membro da Relais & Châteaux desde 2014
Estancia Tercerra Barranca s/n.
Torres del Paine
(Region de Magallanes)
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SANTA CRUZ — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Clos Apalta Residence
Hotel e restaurante em um vinhedo. Imersa em uma paisagem única, em frente à Cordilheira costeira
coberta de vegetação verdejante, Lapostolle está localizado onde os vinhos são produzidos do Clos Apalta:
estes vinhos 100% orgânicos são um dos bastiões da vinicultura chilena. A adega escavada na colina atesta a
arquitectura e instalações exemplares na zona. As quatro suítes, cuja decoração é inspirada nos quatro
variedades de uvas de Clos Apalta, oferecem um ambiente sereno e íntimo da natureza intocada. A cozinha
apresenta os sabores do Chile e utiliza ervas e verduras da horta orgânica que os hóspedes podem escolher
livremente.

Membro da Relais & Châteaux desde 2011
Km 4 Camino Apalta
Valle de Apalta
Santa Cruz
(Colchagua Valley)
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SAN PEDRO DE ATACAMA — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

Awasi Atacama
Hotel e restaurante em um vilarejo. Awasi, no norte do Chile, é um lugar magníﬁco, majestoso em sua
beleza e escondido no imenso deserto de Atacama, o lugar mais árido do mundo. San Pedro de Atacama, um
oásis celestial, foi construído neste cenário, uma testemunha silenciosa de diferentes civilizações que habitaram
estas terras. Esta é uma paisagem espetacular de cordilheiras, restingas, lagoas e vulcões moldados ao longo
de milhares de anos e que abriga uma fauna e ﬂora de espécies únicas, freqüentemente cobertas por um céu
turquesa intenso. Awasi, este pequeno hotel no coração de uma cidade antiga, em harmonia com a cultura e
ambiente local, oferece ao viajante privacidade, conforto e uma escolha de experiências personalizadas e
excursões com guias privados - diferente de qualquer coisa que você possa encontrar em toda a América do
Sul.

Membro da Relais & Châteaux desde 2012
Tocopilla 551
San Pedro de Atacama
(Antofagasta)
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SALTA — 3 NOITES

( 1 propriedade/propriedades )

House of Jasmines
Hotel e restaurante em um parque. Aos pés da cordilheira dos Andes, na encantadora cidade de Salta
(“beleza” em quéchua) o elegante “House of Jasmines” cultiva a arte de receber com reﬁnamento. No parque
de 100 hectares, ao longo do passeio ouve-se o respirar da natureza sob as árvores centenárias. O hóspede
entra num mundo intimo: 14 quartos repartidas por 3 casas e um novo restaurante “a mesa da House of
Jasmines” com uma grande chaminé, o antigo forno de barro onde são assadas as carnes, a vista
impressionante sobre os Andes... a cozinha, simples e saborosa, conta com produtos frescos da horta... e o
SPA de 300 m2, onde se poderão passar extraordinários momentos de plenitude.

Membro da Relais & Châteaux desde 2009
Ruta Nacional N 51 km 6, La Merced
Chica, Salta
km 6 - La Merced Chica
4407, Salta

Perto da propriedade
Patrimônio e museu de Salta
Reunião de gaúchos, Salta
Os vales Calchaquíes

Um concierge a seu serviço:

+1 800 735 2478 *
*Preç o de uma c hamada loc al

