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     Bem-vindo ao Guia de 

Santiago!! 

     Queremos mostrar a 

você, um pouquinho desse 

lugar incrível.  

     Neste guia você poderá 

saber mais sobre o clima, 

localização, curiosidades... 

     Também temos dicas de 

como aproveitar cada 

minuto da sua viagem sem 

perder tempo pensando 

sobre o que fazer ou onde 

ir. 

     Vem com a gente!! 

Vamos descobrir um pouco 

mais sobre a cultura de 

Santiago. 

APRESENTAÇÃO 



      Santiago tem uma localização muito 

privilegiada e tem tudo pra te deixar de 

queixo caído. 

      Imagina ter a eterna vista para a 

Cordilheira dos Andes, estar rodeado de 

vinhedos fascinantes, com um dos 

melhores vinhos do mundo, à 120km da 

praia e ainda ter estação de esqui, aberta 

o ano inteiro, bem ao lado. Pois é, bem-

vindo à Santiago!!! 

LOCALIZAÇÃO 



      O clima em Santiago é bem 

marcado em cada estação, sendo 

assim, no verão faz um calor 

considerável e no inverno o frio é 

bem rigoroso. 

     O verão, uma estação bem 

definida, que marca a chegada do 

calor e muda as cores das 

paisagens, ficando sempre verdes 

e o famoso “céu de veludo”. 

      Pela manhã as temperaturas 

ficam em torno de 13°C e por volta 

das 14h temos máxima de 25°C. 

 

     Ok, mas e a neve? Vai ter? 

Não, veremos a neve apenas no 

topo das montanhas durante a 

nossa Travessia da Cordilheira. 

CLIMA 



     Está apenas turistando, mas quer partir 

pra um happy hour e conhecer mais da vida 

noturna de Santiago? 

Conheça o bairro boêmio Lastarria e também 

o bairro Bellavista, mas não vá para o 

shopping Patio Bellavista, vá para as ruas, 

com seus bares, pubs e restaurantes com 

mesas nas calçadas; além de ser mais 

divertido, também é bem mais barato. 

     Comidas típicas, danceterias e aquela cerveja gelada no fim do dia, estão por aqui. 

Santiago pode não ser famosa pela vida noturna que possui, mas dá sim pra garantir a diversão durante a 

viagem.  

     Aqui é onde a vida noturna ferve em 

Santiago, e é nas ruas Dominica e Pío Nono, 

que fica o centro da badalação santiaguina. E 

o bom é que você está perto do metrô e é 

muito fácil o acesso.  

VIDA NOTURNA 

hobbit 



CURIOSIDADES 

Descubra 10 curiosidades 

que nunca lhe contaram 

sobre Santiago 



1 - Acha que nós brasileiros temos rixa com 

nossos Hermanos argentinos?? 

Você não viu nada!! rsrs 

Com os chilenos a coisa é mais pegada e mais 

verdadeira mesmo, quase que já aconteceu 

uma guerra entre os dois países, por causa de 

território...sinistro!!! 

 

2 - Santiago tem um sistema de metrô que 

sem dúvidas é um dos mais seguros e 

completos que existem; construído para 

suportar abalos de terremotos, e ainda tem 

arte por todos os lados, com grafites e 

manifestações culturais.  

CURIOSIDADES 



3 - Precisou passar em algum mercado 

porque faltou alguma coisa? 

Leve sempre seu RG ou RUT, como te 

pedirão no caixa ao chegar por lá. 

4 - Não se vende bebida alcoólica em 

restaurantes durante o dia, e as vezes 

nem mesmo durante a noite, em alguns 

lugares é proibido o consumo, então se 

quiser uma cerveja na hora do almoço, 

passe em um bar ou pub. 

CURIOSIDADES 



5 - Se você estiver de bobeira pelo 

Chile, fique de bobeira com um belo 

suco de framboesa, uma tradição 

chilena e é realmente uma delícia. 

6 - Não se incomode se alguém trombar em 

você enquanto anda pelas ruas de Santiago, 

eles não tem o costume de dar passagem e o 

encontrão de ombros até faz parte do cenário 

da cidade. 

CURIOSIDADES 



7 - Em Santiago, fica o arranha-céu mais alto 

da América Latina. O edifício Costanera, 

possui um mirante surreal de lindo SKY 

COSTANERA,o observatório fica a 300 

metros de altura, e dá pra ver toda Santiago 

praticamente. Vale a pena dar uma passada 

por lá! 

8 - Em Santiago, é cultural a "comida de rua", 

barraquinhas, carrinhos e food trucks de lanches e 

petiscos estão espalhados pela cidade, então, se 

bater aquela fome e você estiver caminhando pelas 

ruas, é só parar em um desses carrinhos e se deliciar 

com lanches típicos chilenos. 

 

CURIOSIDADES 



10 - Se estiver com muita fome e pensar em pedir 

porção dupla...não faça isso!! Os pratos, lanches 

e porções são muito bem servidos e dá pra se 

esbaldar, se duvidar sobra pra mais tarde rsrs, 

além da comida ser maravilhosa claro. 

 

9 - Cachorros por todos os lados!!! 

Sim, existem muitos cachorros pelas ruas de Santiago, 

mas não pense que são magros, que se veem as 

costelas dos bichinhos, nada disso! Eles são lindos, 

geralmente de grande porte e gordinhos, super 

sociáveis gostam de brincar com quem estiver 

passando pela rua, no inverno, inclusive, eles usam 

roupinhas e tem muito estilo. 

CURIOSIDADES 



DICAS 

11 Dicas valiosas para você 

viver uma experiência 

inesquecível na cidade  



1 - Não importa a época do ano que você 

viaje para o Chile, sempre leve um casaco, 

pois a noite as temperaturas são amenas 

até mesmo no verão, então casacos à 

postos. 

2 - Quer levar um belo souvenir da viagem pra 

casa? Então que tal um bom vinho? 

Nos mercados da cidade se pode achar uma 

grande variedade do melhores vinhos e com um 

preço muito atrativo. 

DICAS 



3 - Se estiver com tempo, nem que seja 20 

minutinhos, pare para apreciar a arte de rua 

de Santiago. É de encher os olhos e tem pra 

todos os gostos e estilos. 

4 - Se quiser se locomover com agilidade e 

facilidade pela cidade, o metrô é uma ótima 

opção. 

Moderno e de qualidade, tem 108 estações que 

se estendem por 103km de linhas ferreas, e 

todos os pontos turísticos estão inclusos. 

 

DICAS 



5 - Outra opção de locomoção são as corridas 

de táxi, que são baratas e dá pra ver a cidade 

mais de perto. Mas cuidado com motoristas 

espertinhos, negocie o valor da corrida antes 

ou peça que ligue o taxímetro, assim o risco 

de "espertezas" é menor. 

6 - Tá com sede? Acredite, é só abrir a torneira encher 

um copo de água e matar a sede ali mesmo, o 

fornecimento de água de Santiago é excelente e muito 

confiável, então não gaste seu dinheiro com água, e 

caso compre, peça água sem gás, porque comprar água 

por lá, significa que você quer água com gás. 

DICAS 



8 - Vinícolas!! Não importa o roteiro de viagem que você 

esteja preparando, visitas nas vinícolas chilenas TEM 

QUE ESTAR INCLUSAS. Os vinhos chilenos são muito 

famosos mundialmente, e como os impostos no país 

são muito baixos, dá pra comprar excelentes vinhos 

com preços super em conta.  

DICAS 

7 - Um passeio muito legal e interessante é o do Cerro 

San Cristóbal, que se dá pelo funicular de Santiago. Do 

alto do morro se vê praticamente toda Santiago, é muito 

lindo! O funicular tem 2 paradas: 

A primeira no zoológico nacional e a segunda onde 

ficam o Santuário de Inmaculada Concepción e a 

estátua de la Virgen Inmaculada. 



9 - Outra dica de passeio, é conhecer o centro 

histórico de Santiago. Um passeio feito a pé 

mesmo e que encanta os olhos com a bela 

arquitetura do século XX estampada em todo 

lugar. 

Neste passeio você poderá visitar os seguintes 

locais: 

- Palacio de La Moneda 

- Bolsa de Santiago, que é um prédio clássico 

construído em 1917. 

- Plaza de Armas, que é o marco zero da cidade. 

- Catedral de Santiago e Igreja de Santo Domingo 

- Museu Histórico Nacional  

DICAS 



10 - E pra conhecer um pouco de cada comida típica local... que tal passar no Mercado Central? O lugar tem 

uma arquitetura linda, foi construído em 1872 e no ano de 1984 foi declarado monumento histórico nacional. 

Lá você  vai encontrar várias comidas típicas chilenas e latino-americanas, e vai notar que a maioria delas 

vem com abacate, os chilenos comem tudo com abacate, até os lanches locais de fast-food contém abacate, 

é cultural e pode ter certeza que é uma delícia. 

Vale a pena tirar uma tarde pra degustar e experimentar "o gosto" de Santiago. 

DICAS 



DICAS 
11 - Quer saber o por que Santiago está na "Rota do 

Vinho" chileno? 

Logo ali, a 6 km do centro de Santiago, está a famosa 

vinícola "Concha Y Toro", que tem um dos melhores 

Cabernet Sauvignon do mundo, vale a pena a visita e 

com certeza vale sair de lá com uma bela garrafa nas 

mãos. 

Outra excelente dica de vinícola é a "Undurraga", com 

uma história de mais de 120 anos de tradição, desde 

1885,mas que não para de inovar. Foi a primeira 

vinícola do Chile a inaugurar uma "sala de aromas do 

vinho", na qual você poderá conhecer os aromas mais 

apreciados do mundo, o ingresso custa cerca de 3000 

pesos. 

A Undurraga possui o melhor vinho branco do Chile, 

então se você quer saborear um bom vinho branco, vá 

até lá. 



COMIDAS TÍPICAS 

Saiba quais são os pratos e 

sabores chilenos 



1 - Mote com huesillos 

É uma bebida que não contém álcool e é bem doce, 

quase que dá pra pedir como sobremesa rsrs; 

basicamente é feita com pêssegos e grãos de trigo 

cozidos juntos em água e açúcar. 

Uma delícia e deve ser consumido bem gelado. 

2 - Pastel de choclo 

O nome nos remete ao nosso querido pastel, mas na 

verdade parece mais com nosso escondidinho. 

Possui vários recheios com carnes variadas e de sua 

escolha, e a massa é feita de milho e é mais 

adocicada, para quem curte pratos agridoces, essa é a 

pedida! 

COMIDAS TÍPICAS 



3 - Sopaipillas 

Nos carrinhos de rua de Santiago, se puder, 

experimente!!! É uma delícia! Se parece com um 

pastel frito mas a massa é feita a base de abóbora, 

e não se esqueça de comer com o molho 

"pebre",apimentado e divino. 

4 - Completo 

Tá na rua e deu fome? Peça um completo nas 

barraquinhas e food trucks espalhados pela cidade. 

Completo é o cachorro-quente chileno, é muito bom, 

tem várias opções e um ingrediente fundamental é a 

"palta",uma pasta de abacate que é usada em quase 

tudo no chile, comer um completo sem "palta" é como 

pedir um hot dog sem salsicha rsrs. 

COMIDAS TÍPICAS 



5 - Pisco 

É a bebida típica chilena, não deixe de experimentar!! 

Se aqui no Brasil nós temos a caipirinha, os chilenos tem o Pisco. 

COMIDAS TÍPICAS 



HISTÓRIA 

Passeie entre um passado 

relevante e um padrão de 

modernidade 



     Santiago é uma daquelas cidades que conservam o passar mas com certeza visam e focam no futuro. 

Concentra 1/3 da população do Chile, com mais de 6 milhões de habitantes, é o maior centro econômico do 

país. A cidade de Santiago começou com o aparecimento de comunidades agrícolas, que por volta do ano 

800,começou a habitar por ali, para cultivo de milho, feijão e batata. 

Com a chegada doa espanhóis por volta do ano 1500,começa-se a construir a cidade, os edifícios começam 

a aparecer, um exemplo é a Catedral de Santiago, que foi fundada no ano de 1572. 

     A partir do ano 1780,começou-se a construir o que é hoje conhecido como "Santiago histórica", naquele 

mesmo ano foi construído o Palácio de La Moneda, o desenho do canal de San Carlos e a fachada da 

Catedral. O processo de independência do Chile, começa no ano 1810,e é consolidada a "Primeira Junta 

Nacional de Governo" em Santiago, que teve seu término em 1818. 

Em 1910,várias construções importantes foram feitas, em celebração do Centenário da República, o Museu 

de Bellas Artes e a Biblioteca Nacional, são exemplos. 

     Um pulo para os anos 60 e a cidade teve um avanço muito grande, como a construção da rede de metrô 

de Santiago e o Aeroporto Internacional de Padahuel. 

Hoje, no século 21,a cidade se encaixa como um padrão de modernidade, possui o maior arranha-céu da 

América Latina e é um exemplo de cidade que cresce e  

avança em tecnologia e logística habitacional. 

HISTÓRIA 



     A viagem para Santiago é 

muito simples de ser feita, já 

que as principais companhias 

aéreas, tais como; Gol, Latam e 

Avianca, realizam voos diários 

com saída dos principais 

aeroportos do Brasil. E a 

documentação exigida é 

apenas o passaporte ou RG 

validos e em bom estado. ( a 

vacina contra febre amarela 

não é obrigatória).  

     Mas para um aproveitamento completo a Elos Travel sugere a viagem terrestre de carro ou ônibus, já que 

essa forma de transporte oferece uma experiência única e deslumbrante das paisagens que se encontram 

pelo caminho até Santiago, que são tão fascinantes quanto o destino final. 

VIAGEM 

     Clique aqui e veja nossas opções de circuitos terrestres até Santiago:   

http://elostravel.com.br 

http://elostravel.com.br/conteudo/506/circuitos-andinos
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