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no deserto mais árido do mundo, o alto
atacama é um refúgio especial de onde viver
a magia das paisagens terrestres e
astronômicas da região
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No vale do Catarpe, aos pés da dramática encosta cor de terracota, Pukara de Quitor, o Alto
Atacama Desert Spa & Lodge foi inspirado no estilo arquitetônico dos milenários povos
altiplanicos. Criado para se camuflar nos arredores, o estilo também pode ser visto no charmoso

vilarejo de San Pedro e povoados da região. O deserto mais alto e árido do mundo se estende por
200km e é conhecido pela paisagem mágica e singular pautada por vulcões, gêiseres, salares,
cânions e lagoas cristalinas. Na região atacamenha do Chile, as belezas terrestres e a observação
da fauna endêmica ocupa os dias e a magia do enorme e estrelado céu, a noite.
Passeios
A cerca de 2500 m de altura nas áreas mais baixas, o deserto de Atacama é sinônimo de
atividades ao ar livre. Centenas de caminhadas, passeios de bicicleta e escaladas a picos de
montanhas e crateras vulcânicas com vistas panorâmicas sensacionais. A luz que banha as
paisagens nas manhãs e nos fins de tarde – que são longos –, é uma poesia da natureza. E o
silêncio que reina, um convite constante para a contemplação. Durante os primeiros dias é
indicado pegar leve até que o corpo se adapte à altitude e o ideal é ter no mínimo 4 ou 5 para
explorar. A exímia equipe de guias do hotel organiza tudo, do equipamento necessário ao
lanchinho ou almoço – quitutes sempre servidos com charme e numa localização memorável.
Destaques:
- Observar os corpos icônicos das aves que pontuam de rosa o horizonte na Reserva Nacional dos
Flamingos. Leve binóculos.
- Caminhar entre as camadas coloridas de solo que se acumularam ao longo de milhares de anos
no Vale do Arco Íris, um importante sítio geológico.
- Ir ao Vale de Marte e caminhar no topo das dunas. A paisagem é de outro planeta.
- Pedalar do hotel à Lagoa Cejar para quando chegar lá, se divertir na água gelada que de tão
salgada facilita boiar.
- Passar o dia inteiro aproveitando a natureza intocada do Salar de Tara e admirar formações
rochosas, como os Monges de Pacana.
- Descer até a base do cânion dos cactus e acompanhar o caminho sinuoso do rio que corre pela
fenda na terra, dentre as altas gramas dos pampas e os majestosos Cardones – eles podem chegar
a medir pouco menos de dez metros e comemorar 500 anos.
- Observar as sombras se alongarem sobre o Vale da Lua e a sofisticada mudança de cores na
paisagem durante o por do sol, é imbatível.
- Tentar enxergar a diferença entre vicuñas e guanacos selvagens; entre llamas e alpacas, que são
domesticadas, é mais fácil.
O céu
É raro ver uma nuvem no céu sobre o Atacama, o que o abençoa com um céu azul profundo
durante o dia e à noite, visibilidade astronômica incomparável. A 5000 m de altura, o Alma é o
maior projeto astronômico do mundo e prova que aqui o céu é realmente especial. Instalado no
topo de um dos morros no Alto Atacama, com um telescópio apontado para o céu, os experts em
astronomia do hotel desvendam alguns dos muitos mistérios e mitos que pairam sobre nós.
Andeascape
Veronica Poblete, mestre em botânica e paisagista criou um jardim especial para o hotel que
exprime o melhor da flora local, suas cores e texturas. Muitos cactus, arbustos floridos e árvores
frutíferas perfumadas crescem num espaço em que ela empregou antigas técnicas agrícolas
regionais para aproveitar de forma sustentável a pouca água e incidência solar abundante.

Sabores
Os pratos criados pelo chefe do hotel a partir de ingredientes locais dão muito espaço à quinoa,
às batatas socaria, peixes e crustáceos do Pacífico, e sobremesas delicosas a base de ricarica [um
arbusto], algarroba [um leguminosa] e chañar [uma fruta]. Os sucos naturais não perdem para os
nossos, em especial o de framboesa que é o drink de boas vindas aos hóspedes que optarem não
embarcar no pisco suor.
Uma temporada no Alto Atacama é multisensorial, mágica e transformadora. Quem não conhece,
sem dúvida não pode deixar de ir e quem já foi, certamente já tem planos de voltar.
altoatacama.com
Leia aqui o que mais já publicamos sobre o Atacama.

