O Barba Viajante
Guia de Viagem

Chile
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Algumas Dicas de Viagem.
●

Faça um seguro viagem! Algumas bandeiras de cartões de crédito garantem seu seguro
viagem se você tiver feito a compra da passagem utilizando o cartão, por exemplo,
Mastercard. Verifique se seu plano de saúde contempla esse tipo de seguro ou contrate
um nas casas de câmbio onde for trocar sua moeda (Real por Dólar).

●

Em vôos com maior duração, se você não for daqueles que levanta toda hora para dar
uma voltinha no avião, compre uma meia de compressão para evitar inchaço nas
pernas e até problemas mais graves como embolia.

●

No aeroporto, você pode contratar um serviço de transfer para o hotel no centro de
Santiago. Um carro exclusivo para 6 pessoas fica em média 28.000 pesos, mas é
sempre bom pesquisar outras opções.

●

Nas casas de câmbio do aeroporto troque apenas o suficiente para pagar o transfer até
o hotel e fazer alguma refeição porque as taxas do aeroporto são bem mais altas.
Busque sempre casas de câmbio no centro da cidade porque têm taxas mais atrativas.
O Real é bem aceito no Chile, mas o Dólar ainda é melhor valorizado no câmbio.

●

Uma opção para acomodação (além de hotéis, hostels e pousadas) é alugar um
apartamento pelo AIRBNB. É uma forma segura, econômica e mais confortável de
desfrutar de sua viagem, de ter mais privacidade e liberdade. O AIRBNB existe no
mundo todo.

●

Para realizar pagamentos em hotéis por exemplo, e ter isenção dos 19% de IVA (ICMS
deles) que é cobrado, o pagamento deve ser realizado em Dólar ou em cartão de
crédito internacional.

●

Existem várias agências que oferecem passeios no centro de Santiago, pesquise para
encontrar o melhor preço. Fechando os passeios lá você economiza quase 50% do
valor que pagaria fechando o pacote aqui do Brasil.

●

Compre um chip local para utilizar Internet, pedir Uber, procurar locais, etc.

●

O metrô em Santiago cruza quase toda a cidade, sendo um dos meios de transporte
mais utilizados da capital chilena. É excelente para cumprir roteiros turísticos.

●

Instale alguns apps no celular para ajudar na viagem. Veja no Google Play ou Apple
Store as melhores opções (Google Trips, Tripadvisor, Uber, Conversor de Moedas etc.).
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Informações sobre o Chile
O Chile é um país da América do Sul, que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada
entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a
nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e a Passagem de Drake, a ponta mais
meridional do país. É um dos dois únicos países da América do Sul que não tem uma fronteira
comum com o Brasil, além do Equador. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país, com
um litoral que se estende por 6 435 quilômetros.
O Chile possui um território incomum, com 4.300 quilômetros de comprimento e, em média, 175
quilômetros de largura, o que dá ao país um clima muito variado, indo do deserto mais seco do
mundo — o Atacama— no norte do país, a um clima mediterrâneo no centro, até um clima
alpino propenso à neve ao sul, com geleiras, fiordes e lagos.
Os pratos mais tradicionais da culinária chilena são ajiaco, kebabs, assados, calapurca,
cancato, carbono, pote, chapelle, charquicán, curanto, humitas, tortas de pinheiros, milcao,
paila marinho, pantruca, torta de milho, torta de batata, feijão, pulmay e tomaticán, entre outros.
Algumas sobremesas tradicionais são os alfajores, manjar e mote con huesillos.
Os chilenos chamam seu país de "país de poetas". Gabriela Mistral foi a primeira chilena a
ganhar o Prêmio Nobel de Literatura (1945). O mais famoso poeta chileno, no entanto, é Pablo
Neruda, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura (1971). Na lista de outros poetas
chilenos estão Carlos Pezoa Véliz, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Isabel Allende e Nicanor
Parra.

O turismo no Chile se divide em:
●
●
●
●
●

Região Norte e Deserto de Atacama;
Centro com Santiago e Valparaiso;
Ilha de Páscoa;
Região Sul com Lagos e Vulcões;
Patagônia Chilena e Antarctica.

Cidades a visitar no Chile
Santiago ou Santiago do Chile
Santiago, por vezes chamada Santiago do Chile para a distinguir de cidades homônimas, é a
capital e maior cidade do Chile. Está localizada na Região Metropolitana de Santiago, no Vale
Central chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. Santiago está apenas a 520m do nível do
mar, então não existe preocupação com o Mal de Altitude que ocorre em outros pontos do
País.
A moeda do Chile é o Peso Chileno (CLP).
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Atrativos em Santiago
Palácio de La Moneda
O Palácio de La Moneda, ou simplesmente La Moneda, é a sede da Presidência da República
do Chile. Está localizado próximo a restaurantes, lojas e ao Centro Cultural, que temi
exposições de arte temporárias e mostras de filmes. No Palácio, pode se ver pela manhã a
troca de guarda e aprofundar o conhecimento em história e cultura do Chile. A entrada é
gratuita somente até às 12h.

Plaza das Armas
Praça central urbana com diversas estátuas expostas e cercada por edifícios majestosos.
Existe um Free City Tour que sai todos os dias às 10h e às 15h.

La Chascona Casa Museo
Casa inspirada em um navio, onde Neruda viveu com sua terceira esposa de 1955 a 1973.
Funciona de março a dezembro, de terça a domingo, das 10h às 18h.

Museu da Memória e dos Direitos Humanos
Museu moderno em homenagem às vítimas de violações dos direitos humanos cometidas entre
1973 e 1990.

Museo Chileno de Arte Precolombino
Elegante museu em um edifício de 1805, com exposições de obras de arte pré-colombianas e
uma loja.

Museu Interativo Mirador
Museu de ciências com muitas exposições interativas para crianças e adultos, além de um
teatro em 3D.

Museu Nacional de Belas Artes
Exposição de obras modernas e contemporâneas de artistas chilenos e internacionais em um
edifício de 1910.

Sky Costanera
Um mirante no 62o da torre do Shopping Costanera Center, que tem reputação de ser a mais
alta da américa latina, possui uma vista panorâmica de 360°. A bilheteria do Sky Costanera
encontra-se no andar 1 do shopping. Nos dias de semana, as filas não são gigantescas,
principalmente de manhã e no começo da tarde. Funciona de segunda a domingo, das 10h às
22h, sendo a última subida às 21h.
Valores de entradas:
Adultos (13 anos a 64 anos) – CLP 10.000
Crianças (4 a 12 anos) – CLP 7.000
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Maiores de idade (a partir de 65 anos) – CLP 7.000

Vinícola Undurraga
Visite a casa colonial e os lindos jardins de uma das vinícolas mais antigas do Chile e prove
seus melhores vinhos reserva. Localizada a 45 minutos de Santiago, Viña Undurraga é um dos
destinos imperdíveis para os amantes do vinho. Fundada em 1885 por Francisco Undurraga, é
uma das vinícolas mais antigas do país, com adegas subterrâneas construídas no século XIX.
A visita dura 1h20m.
Entradas em 2016 – CLP 10.000 por pessoa
Este tour está disponível todos os dias do ano, seguindo a agenda abaixo:
De segunda à sexta-feira, as visitas iniciam-se às 10h15, 12h, 14h e às 15h30;
Nos sábados, domingos e feriados às 10h15, 12h e 15h30.

Vinho do Valle Del Maipo
O Valle del Maipo, a região vinícola mais antiga do Chile, fica a 40 minutos de Santiago, e
oferece tours divertidos que incluem passeios de bicicleta, degustações e uma deliciosa
gastronomia. Algumas das vinícolas que se pode visitar são: Chocalán, Almaviva, El Principal,
Aquitania, Odfjell, La Montaña, Undurraga, Santa Rita, Pérez Cruz, Concha y Toro, Huelquén,
Tarapacá, de Martino, Causino Macul e Haras de Pirque.

Estações de Ski chilenas
As estações de ski mais conhecidas dentre os brasileiros estão muito próximas da cidade de
Santiago. São elas: Valle Nevado, Farellones, El Colorado e La Parva.
Essas estações são vizinhas entre si, com acesso por meio de uma mesma estrada, que é
conhecida por suas curvas e sinuosidade. São 40 curvas para se chegar até Farellones (a
partir daí teremos o acesso a El Colorado e La Parva) e dali mais 20 curvas para se chegar até
o Valle Nevado.

Cerro San Cristóbal e Zoológico Nacional
Principal programa em família em Santiago do Chile, situado em pleno coração do bairro
turístico de Bellavista, tem acesso através de um funicular (espécie de bondinho) que leva os
visitantes. Antes do topo, dá pra curtir uma bela vista da Cordilheira (principalmente no fim de
tarde) e a uma primeira parada que dá boas vindas ao mundo do Zoo de Santiago do Chile.
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Mapa Metrô Santiago
Funcionamento
Segunda à sexta-feira:
● Das 06h às 06h30 e das 20:45 às 23h00 = $ 610
● Das 06h30 às 07h, das 09h às 18h e das 20h às 20h45 = $ 660
● Das 07h às 09h e das 18h às 20h = $ 740
Sábado, domingos e feriados:
● Todos os horários = $ 660

7

Centros Artesanais
Centro Artesanal Santa Lucía
O Centro Artesanal Santa Lucía fica em frente a um dos pontos turísticos mais visitados de
Santiago, o Cerro Santa Lucía. São seis corredores onde encontramos as famosas jóias de
Lápis-Lázuli (pedra semi-preciosa encontrada apenas no Chile e no Afeganistão), ponchos
feitos com lã de alpaca, jogos de tabuleiro com peças representativas dos índios chilenos,
bonecas de pano andinas e outras opções incríveis. Funciona de segunda a domingo, das 11h
às 21h.

Centro Artesanal Los Dominicos
É um daqueles lugares totalmente desconhecidos do turista tradicional, principalmente do
turista brasileiro. E é também daqueles pontos perfeitos para quem gosta de conhecer lugares
distantes das atrações principais de Santiago. Aqui o visitante encontra peças trabalhadas em
couro e em madeira, esculturas, pinturas, panelas de cobre, jóias de Lápis-Lazúli, ervas
medicinais e plantas chilenas.

Cidades Fora de Santiago
Valparaíso
É uma das cidades mais visitadas pelos brasileiros no Chile. Está distante 120km de Santiago
e foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 2003. Possui uma população com mais de
300 mil habitantes e, somando-se toda sua região metropolitana, torna-se a segunda maior
área urbana povoada do país, atrás apenas da região de Santiago.
O porto de Valparaíso é o principal do Chile e anualmente transfere cerca de 10 milhões de
toneladas e atende cerca de 50 cruzeiros e 150.000 passageiros por temporada.
O principal mirante da cidade é o Paseo 21 de Mayo e de lá é possível avistar seu porto e sua
orla. Junto ao Paseo encontra-se um importante museu chileno, o Museo Naval y Marítimo,
onde pode se tocar e fotografar à vontade uma das cápsulas Fênix, utilizada para o resgate dos
33 mineiros que ficaram soterrados por 70 dias na Mina San José, em 2010, em uma história
que comoveu todo o mundo.
Por ser uma cidade com muitos morros, vários inacessíveis através de um meio de transporte
convencional, foram construídos 30 elevadores funiculares e 15 permaneceram intactos,
transformando-se em um atrativo turístico para a cidade.

Plaza Sotomayor
Outra atração a ser visitada é a Plaza Sotomayor. Todo o complexo que envolve o local é muito
bonito, principalmente o Monumento a los Héroes de Iquique. Esse local é utilizado para alguns
protestos do povo local por ser muito visitado pelos turistas. Ainda na praça, encontra-se o
prédio do Corpo de Bombeiros de Valparaíso.
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Os tróleibus, aquele ônibus elétricos que circulavam muito antigamente pelas ruas das cidades
e que davam um ar charmoso, ainda estão em atividade em Valpo e servem também como um
atrativo turístico.

Museu La Sebastiana
Para os fãs do famoso poeta chileno Pablo Neruda, é obrigatória a visita em uma das suas três
casas que estão pelo Chile. Hoje essa casa atende pelo nome de Museu La Sebastiana.

Viña del Mar
É uma das cidades mais visitadas pelos brasileiros em sua passagem pelo Chile, distante
apenas 120km de Santiago e de fácil acesso aos turistas. A cidade jardim, como é conhecida, é
rodeada de áreas verdes e possui extensos jardins com variadas espécies de flores e árvores
nativas e exóticas.
Possui cerca de 287 mil habitantes e recebe milhares de turistas todos os anos, durante o
verão. A cidade possui 13 praias e uma bela orla, com cerca de 8km de extensão, onde se
pode caminhar para contemplar o Oceano Pacífico e ainda encontrar um dos seus mais
populares cartões postais: o Casino Municipal de Viña de Mar.
Outros cartões postais da cidade são o famoso Relógio de Flores e o Parque Quinta
Vergara, que oferece ainda a vista do belíssimo Palácio Vergara, um monumento centenário
que passou a ser utilizado a partir de 1941 como um museu de belas artes.
Outro ponto turístico a ser visitado em Viña é o Museu Fonk, onde já em sua entrada pode-se
tirar uma foto ao lado de um moai autêntico, trazido da Ilha de Pascua.
A praia mais badalada da cidade é a Praia Reñaca, localizada a 5km da região central, com os
prédios que a margeiam em formato de escada. Essa região tem alguns dos restaurantes mais
badalados e disputados de toda Viña del Mar.
Existe um deslocamento através de um ônibus que percorre a costa das duas cidades
(Valparaíso e Viña del Mar), o chamado Metropolitano Valparaíso.

Restaurantes em Santiago
Estão classificados do maior para o menor preço.

Restaurante Giratório
Um dos mais famosos restaurantes em Providencia, sendo muito frequentado por turistas
brasileiros. O Giratório é conhecido mais pela sua arquitetura do que pela qualidade da comida.
Não que a comida seja ruim, mas pelo alto preço que se paga e pela publicidade envolvida,
espera-se bem mais dos seus pratos.
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Restaurante Majestic
Localizado em Santiago Centro, o Restaurante Majestic é um restaurante indiano, de cardápio
variado e sem complicação, que dispõe de excelentes entradas, pratos principais, e cujo
tempero varia de leve a muito picante. As sobremesas são simples. O local contempla uma
atmosfera encantadora e aconchegante, perfeito para um jantar romântico.

Peumayen Ancestral Food
No turístico bairro Bellavista, você pode ter uma experiência gastronômica memorável e
inusitada, sensorial e surpreendente. A proposta do restaurante é oferecer uma culinária
ancestral chilena, com alimentos e produtos que fizeram parte da vida dos primeiros
habitantes do Chile. Uma cozinha moderna e criativa com toques regionais e históricos. Uma
busca pela identidade do país através da comida.

Bocanáriz Vino Bar
Uma vitrine do vinho chileno. Uma surpresa incrível na minúscula e charmosa calle José
Victorino Lastarria, bairro boêmio e próximo do incrível Parque Forestal, a casa oferece uma
gastronomia chilena criativa.

Emporio La Rosa
Não é restaurante, é lanche e sobremesa. Um sorvete que é a cara de Santiago do Chile conta com
várias misturas e sabores exóticos (banana com mel de palma, chocolate com manjericão são
alguns exemplos). Visite o que fica em frente ao Parque Florestal e aproveite o sorvete em suas
mesas de rua.

Cinco bebidas tradicionais do Chile
Terremoto
Trata-se de uma mistura a base de pipeño, um vinho branco adocicado, e licor, que
dependendo da receita, pode ser granadina, fernet ou menta. E adiciona-se ainda sorvete de
abacaxi de palito.

Vinho
Os chilenos consomem a bebida com frequência, ganhando a concorrência com a cerveja.
Com certeza uma das bebidas tradicionais do Chile e das mais importantes.

Pisco Sour
O pisco sour é uma bebida que se assemelha à nossa caipirinha.

Mote con Huesillos
O Mote con Huesillos é uma bebida não alcoólica tradicional do verão chileno, que agrega suco
de pêssego com grãos de trigo e que possui um aspecto não muito agradável. Esse líquido é
produzido com pêssegos secos (huesillos) cozidos em açúcar, água e canela e, em seguida,
misturado com o trigo descascado cozido e fresco (mote).
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É servida gelada em um copo alto com uma colher de sobremesa para que possamos comer
os grãos que ficam no fundo do copo.

Borgoña
É consumida durante a época de Natal, sendo produzida com vinho, morango e açúcar.

Links Úteis
●
●
●
●
●
●
●
●

Travel Chile: http://chile.travel/pt-br/
TransVip: http://www.transvip.cl/
Airbnb: https://www.airbnb.com.br/
Consulado Brasileiro no Chile: http://cgsantiago.itamaraty.gov.br/pt-br/
TourisTour(Vinícola Undurraga): https://www.turistour.cl/
Vinho do Valle Del Maipo: www.rutadelvinoislademaipo.cl
Free Tour (Santiago / Valparaiso): http://www.freetoursantiago.cl/tour.html
Estações de Ski: http://www.vallenevado.com/pt
http://www.parquesdefarellones.cl/inicio-2/
http://www.elcolorado.cl/
http://www.laparva.cl/

O Barba Viajante deseja a você uma sensacional viagem e espera que as dicas
mostradas aqui façam diferença no seu roteiro!
● Acompanhe, curta e compartilhe o nosso Instagram: @obarbaviajante
● Acompanhe, curta e compartilhe nossa página no Facebook: obarbaviajante

