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Travel

Como chegar:
Você pode ir de carro ou ônibus (o 
que irá levar alguns dias se sair de uma 
cidade como São Paulo) ou apenas 3 
horas e meia se pegar um dos vários 
voos diretos saindo de aeroportos de 
São Paulo e Rio de Janeiro.  

SANTIAGO
O ritmo irreverente e encantador 

da capital chilena

Há tempos não 
m e  s e n t i a 
tão em casa 
durante uma 

viagem como me senti em 
Santiago. Que lugar mais 
lindo e incrível é essa cidade! 
Foram dez dias na capital 
chilena e confesso que não 
foi nada fácil montar meu 
roteiro: sempre fica algo 
de fora.  Então, anote aí os 
melhores hotéis, em qual 
bairro ficar, onde comer e os 
melhores passeios!  

POR LUCAS ESTEVAM

Como ir do 
aeroporto ao centro:  
Indico 3 maneiras de transporte: 1. Mais 

econômica, porém mais demorada e trabalhosa: 
pegar um ônibus até a estação Pajaritos e de 
lá um metrô até a estação mais próxima de 
seu hotel. 2. Vans compartilhadas: custam 8 mil 
pesos, mas não tem hora para sair. Elas saem 
apenas quando lota de passageiros. 3. O jeito 

mais simples e mais vantajoso para grupos de amigos 

e famílias: TRANSFER! Eu escolhi a empresa 
Transfer Brasil para fazer meu translado do 
aeroporto até meu hotel em Santiago e consegui 
um desconto e brinde especial para todos meu 
leitores. Basta mandar um whatsapp pra eles e 
dizer que acompanha o Estevam Pelo Mundo: 
+56 9 41016076.  

Onde trocar dinheiro no  Chile
REAiS POR PESOS ChiLEnOS: 
Pesquisei muito para poder dar esta dica para vocês! 

Descobri que a rua Agustinas tem as melhores 

cotações.  Paguei 1 real por 183 e achei bem justo. 
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Qual o melhor bairro 
para ficar hospedado?
Ótima pergunta, caro viajante! Mas, a resposta 
não é única. Penso em duas opções de bairro: 
Bella Vista e Centro para quem curte um agito e 
ficar perto de tudo, e Providencia e Los Condes 
para quem quer ficar na área mais nobre de 
Santiago. Eu fiquei em 4 hotéis nesta última 
viagem e adorei ficar no centro da cidade.  

O que fazer e como 
montar um roteiro: 
Muitos chilenos chamam Santiago de a Nova 
York Latina. Isso quer dizer que tem MUITA 
coisa pra fazer por lá. Quando fui, planejei tudo 
que queria fazer: restaurantes, vinícolas, passeios, 
bares, etc. Após isso, via quais atividades estavam 
próximas para poder conciliar tudo. Vou fazer um 
post no blog com TUDO que você precisa saber 
antes de montar um roteiro para o Chile.  

Quais vinícolas visitar? 
A região de Santiago tem cerca de 400 vinícolas. O que quer dizer: 
IMPOSSÍVEL você conhecer todas elas em uma única viagem, 
meu filho! O jeito é ver algumas (eu visitei 5) e procurar saber 
como chegar até lá. Algumas vinícolas como Concha Y Toro 
são super fáceis de chegar. Porém, outras com o El Principal, eu 
aconselho dividir um uber ou, até mesmo, contratar uma agência 
como a 321 Chile para fazer um dia com 2 ou 3 vinícolas seguidas, 
como Undurraga, Aquitania ou El Principal.  

Como fazer os passeios para 
Cajon del Maipo, Viña 
del Mar e Val Paraíso?
Vamos falar de coisa boa? Sim! Vamos 
falar de viajar pra outras cidades bem 
legais no Chile! Descobri um agência 
chamada 321 Chile que faz um passeio 
bem legal para Val Paraíso, Vinha del 
Mar e Cajon del Maipo. Existe a opção 
de alugar um carro ou ir de ônibus, 
mas como estávamos em duas pessoas 
valeu muito mais a pena ter contratado 
o serviço com a 321 Chile.   O mais 
legal do Chile é poder aproveitar o país 
no seu ritmo. Acho que o que fazer em 
Santiago está totalmente ligado com 
seus interesses como viajante. Cultura, 
história, festa, vinhos, baladas: tem de 
tudo!  Aproveite e depois me conte lá 
no blog o que achou da capital chilena.


