Vamos lá, a quem quer que interesse esse Post.
Quando viajo, além de tentar aproveitar ao máximo as possibilidades que o lugar me
oferece, tb imagino de que maneira posso ajudar vcs a planejarem uma lua de mel em
que vcs se curtam e aproveitem o lugar.
Pois bem, apesar de planejada quase que em cima da hora, compramos as passagens a 2
meses numa promoção da Gool em que o aéreo saindo e retornando a SP tb estava
muito convidativo.
Pagamos cerca de R$1400,00 ida e volta + 12 mil milhas, vantagens de se viajar muito
e participar desses programas de milhas é usá-las na hora certa. Creio q essa hora foi
bem certa.
É a nossa terceira viagem ao exterior ( já fomos 2 vezes para a Argentina), mas como o
Chile não faz parte do Mercosul primeiro eh preciso ter passaporte. Então, se ainda não
tem, providencie.
Passagens compradas, comecei a montar nosso roteiro. Teríamos apenas 3 dias inteiros
para aproveitar, já que o voo chegaria na madrugada da terça para a quarta e voltaríamos
no sábado a tarde.
Uma coisa que me ajuda muito nas viagens é analisar as experiências positivas e
negativas de outras pessoas. E o melhor site de pesquisas de viagens para nós é o
TRIPADVISOR. Lá encontro o que preciso, desde o pontos positivos sobre os lugares
e avaliações de quem já esteve lá, até relatos interessantes e dicas para nn passar
apertos.
Não sei vcs, mas considero hospedagem metade do sucesso da viagem, por isso procuro
me hospedar bem! Acredito que vale a pena pagar um pouquinho a mais para ter
conforto ao dormir.
Na busca pelo hotel ideal, considerei os passeios que queria fazer e os lugares que
pretendia conhecer. Sempre busco me hospedar em um dos 15 hotéis mais bem
avaliados do local aonde vamos. Nem sempre são os mais caros ou maiores,mas as
experiências de bom atendimento e conforto me agradam muito.
Optei pelo Altiplanico Bellas Artes. Avaliado como o 7º melhor hotel de Santiago.
Olhei as fotos oficiais e as de viajantes, analisei o que me interessava e estava dentro do
orçamento.
Apesar de nnn ser barato , valeu cada centavo ( ainda ganhamos um upgrade do site e
fomos para quarto melhor. As 4 diárias ficaram em torno de R$2500,00
1º Dia
O local do hotel estratégico nos possibilitou gastar muito pouco com transporte.
Fazíamos quase td a pé.
Ao redor do Hotel tinha muita coisa legal. Somos o tipo de turistas que gostam de
caminhar pela cidade, conhecer a cultura do cidadão mesmo, então nosso primeiro
passeio foi um tour a pé que durava 3horas por lugares digamos q incomuns. Andamos

por 3 bairros e visitamos 2 mercados e 1 cemitério ( sim os latinos tem belíssimos q
viram parques e são pontos com muita história pra contar).
Nome do Tour - Tour4pics
O passeio foi ótimo e conhecemos coisas bem legais.
Ao retornar fomos trocar reais por pesos chilenos na Calle Augustinas. Leve apenas o
suficiente para o transfer do aeroporto ao hotel. O câmbio lá no Chile vale mais a pena.
A melhor casa de cambio q encontramos era a AFEX.
1 real valia 180 pesos chilenos
Trocamos 1500 reais o que deu para os nossos 4 dias lá.
Viemos ainda a pé pelo centro e encontramos um restaurante apenas de empanadas.
Delicia. Almoçamos lá!
De lá fomos para o hotel, banho cochilar e rua.
Fomos conhecer o Bairro de Lastarria e o Cerro Santa Lucia. Lugar lindo muito
arborizado, com uma vista linda da cidade. Prepare se para subir escadas, mas vale
muito a pena.
Antes do por do sol ( o sol se põe tarde tipo perto das 20h), fomos caminhar pelas ruas
do bairro e achamos um cantinho delicioso, cheio de bares e restaurantes convidativos.
Marquei 8 pelas indicações do TripAdvisor, mas soh conheci 3.
Não espere grandeza nos restaurantes, se vc deixar-se envolver pela cultura local vai
perceber q vale a pena fugir do mc donalds.
Estávamos determinados a conhecer coisas, e nosso tour gastronômico durou cerca de 4
horas. Primeiramente paramos no Sur Patagonico. Com cardápio q variava entre 35 e 45
reais as entradas e 60 reais os pratos principais pedimos 2 drinks e 2 entradas. Queria
conhecer todos os ceviches que pudesse rsrrss. Ceviche delicioso, mas achei pouco.
Ambiente mto bom na calçada mesas árvores luzinhas, muito aconchegante, ótimo pra
namorar.
De lá, continuamos andando e achamos o Mulatto. Pedimos 2 taças de vinho branco e
um ceviche. Esse mais barato, mais farto e pra mim, mais gostoso. (A sugestão do vinho
para harmonizar com o ceviche foi sensacional!
Finalizamos a noite com um sorvete bem mais ou menos na mesma rua (a lojinha é até
convidativa, mas o sabor do sorvete deixou a desejar.
Voltamos ao hotel, banho e CAMA!
O segundo dia
Ainda no primeiro dia (ao chegarmos no hotel) agendamos o passeio pra vinícola
concha y toro para o dia seguinte , no horário da tarde. A vinícola fica a 1hora mais ou
menos do centro de Santiago 29 mil pesos por pessoa. Ingresso, tour, e transfer.
Neste dia, pela manhã, fomos ao museu em frente ao hotel (Museu Bellas Artes) e
passeamos pelo parque próximo ao hotel tb. A tarde o passeio a vinícola foi ótimo,
pista boa, viagem relativamente rápida. Atenção, quando você acertar um transfer,

esteja lá no horário marcado, os chilenos respeitam muito o compromisso com horário.
Um casal que ia no mesmo carro que nos pegou, acabou ficando e perdeu o passeio. A
vinícola é linda, passaria o dia todo lá, então se for com tempo, alugue um carro e
aproveite.
Saimos do hotel às 13h30 (ida +- 1 hora / tour pela vinicola +- 1hora e 20min / retorno
+- 1 hora)As 17h já estávamos no hotel E com jantar agendado no Peumayen Ancestral
food, Classificado pelo tripadvisor como o segundo melhor de Santiago. Posso dizer q
foi uma experiência muito diferente...Nnn vou dizer q amei tudo q comi, mas posso
dizer q foi uma experiência muito rica.
Além disso o restaurante da vários mimos para o cliente. Vale a pena conhecer.
No 3º dia, feriado mundial rsrsrs (sexta feira da paixão), td fechado, então fomos bater
perna pela manhã pelos arredores e no mercado e fomos conhecer o restaurante El
Giratório, um clássico de Santiago. Pra mim, um restaurante q vc tem q conhecer,
apesar de ser relativamente caro, vale a experiência. Muito diferente a parada rodando
lá rssrs. Comida boa, restaurante tradicional, me lembrou muito o terraço Itália em
SP. Vc vai conhecer e só volta se tiver com bastante dinheiro p gastar rsrsrrsrs.
Fomos de Uber do hotel em torno de 14 reais. Simm tem Uber em Santiago, mas
cuidado,preços variados para os tipos de carros q vc pede.
O almoço com entrada ( ceviche) rsrsrs muito bom, mas n melhor que o do Mulato, 2
pratos principais e 1 sobremesa e 1 garrafa de espumante custo mais ou menos
R$350,00 reais.
Ficamos lá por 3horas quase. Música deliciosa tocando ao piano, bossa nova.
De lá fomos a pé (15 min) para o Costanera Center, q tem o prédio mais alto da
América latina, quase equivalente a torre eiffel. Vista panorâmica 360 graus
maravilhosa. Ficamos lá por 2 horas mais ou menos. (Dica!!!! Durante a semana o
ingresso é mais barato e o melhor horário para ir é perto do por do sol, que você tem o
privilégio de ver a cidade com a luz do sol e com as luzes da cidade acesas). Pagamos
cerca de R$70,00 por pessoa.
De lá voltamos ao hotel, banho cochilo e fomos, com reserva ao Bocanariz. Outro
restaurante muito bem avaliado pelo Tripadvisor.
Comemos bem, apenas 2 taças de vinho. Comida muito boa, ambiente simples, bem
pequeno, mas muito interessante. Conta ficou em mais ou menos R$150,00
No último dia voltamos ao mercado para comprar souvenirs, pois apesar de poucas
opções eh onde tem melhor preço, arrumamos as bagagens, e já no aeroporto,
aproveitamos para conhecer o FreeShop de Santiago (#aimeucartãodecrédito).
Santiago nos deixou muitas memórias boas de seu povo acolhedor e de uma cidade
aconchegante e limpa. Com certeza queremos voltar no inverno para as estações de
esqui!
Espero que tenham curtido meu relato como eu curti fazê-lo.
Enorme abraço! E até a próxima viagem!
Sérgio Lourenço

