
 

 

 

DICAS malaparadois – Chile - SANTIAGO 

 

O Chile é destino em que os turistas devem apreciar com calma e ir mais de uma vez. 

Conta com uma geografia de extremos, espremida entre o Pacífico e as cordilheiras dos Andes, 

garante aos turistas uma das viagens mais cenográficas de todo o continente.  

No norte, as terras áridas do Atacama, comparadas ao solo encontrado em Marte, contrastam 

com o sul gelado, como as belas cidades de colonização alemã da Região de Lagos. Santiago, a 

Capital, tem os mesmos problemas encontrados em outras grandes capitais da América do Sul, 

mas consegue encantar com um visual único: as Cordilheiras dos Andes, que muitas vezes 

podem ser vistas logo ali, da janela do hotel.  

São várias opções, inclusive ir até o meio do Pacífico para testemunhar um dos cenários mais 

impactantes em terras chilenas: a distante e misteriosa Ilha de Páscoa. Esta ilha é um mistério 

até hoje. Localizada a 3.526 quilômetros do continente, onde se encontram espalhados mais 

de 900 exemplares de moais, as famosas estátuas de pedras que, segundo estudos, eram a 

representação de célebres antepassados de origem rapa nui. 

Vamos para Santiago! 

Localizada em um imenso vale ao lado das Cordilheiras dos Andes, a capital do Chilena é capaz 

de causar sentimentos antagônicos em quem a visita. Por um lado, o trânsito caótico, a famosa 

poluição encurralada sobre a cidade em razão dos imensos paredões dos Andes e a 

insegurança em algumas áreas ainda causa um certo incômodo e temor na hora de planejar a 

viagem. Porém, bastam algumas horas no maior e principal centro urbano do país para o 

turista começar a se apaixonar por esse território de ares europeus, mas com ritmo latino. 

Praças e parques concorridos que ficam lotados em pleno meio-dia, a exemplo da Plaza de 

Armas, bairros boêmios donos de uma vida noturna invejável, como o clássico Bellavista, vão 

chamando a atenção daqueles que se dão a chance de entrar no clima de Santiago do Chile. 

Um olhar sobre acervos como o do Museo de Arte Precolombiano ou um passeio pela casa 

Museo La Chascona, antiga casa do poeta Pablo Neruda, são certeiros para a conquista 

definitiva. É apenas uma questão de tempo. 

COMO CHEGAR (via aérea) 
Existem voos diretos de São Paulo de pela Gol (voegol.com.br), TAM (www.tam.com.br) e LAN 
(www.lan.com). Essa última também tem conexões com o Rio de Janeiro. Santiago do Chile é 
servida pelo Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez 
(www.aeropuertosantiago.cl), também conhecido como Pudahuel, a 20 quilômetros do centro 
da capital. Ele se localiza a cerca de trinta minutos do Centro. 
 

http://voegol.com.br/
http://www.tam.com.br/
http://www.lan.com/
http://www.aeropuertosantiago.cl/


 

 

Há serviços frequentes de ônibus entre o aeroporto e o Centro. A Tur-Bus (www.turbus.cl, 
2/601-9573) opera entre 5h30/0h, chegando e saindo da Calle de la Moneda esquina com San 
Martín e do metrô Los Héroes. A Centropuerto cobra $ 1300 (ida) e $ 2300 (volta) e leva aos 
metrôs Los Héroes e Estación Central, entre outros. A corrida de táxi pode sair entre $ 5000 e $ 
9000 e os táxis oficiais (www.taxioficial.cl) funcionam 24 horas por dia, todos os dias, e levam 
até 4 pessoas. Os serviços de van, como a Transvip ou Tur Transfer, para grupos maiores, 
cobram em média US$ 10 por pessoa (cerca de $ 5000). Faça a conversão da moeda e tente 
levar dólares. O Real brasileiro é bem aceito, mas o cambio não é o dos melhores se você 
deixar para cambiar lá. Existem caixas automáticos por todo aeroporto que você pode utilizar 
seu cartão internacional e sacar a moeda local. Um Real equivale pelas taxas do BACEN 
(http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp) a $ 225,00 Pesos Chilenos. 
 
COMO CIRCULAR 
A pé - o meio mais prazeroso de conhecer o Centro de Santiago é à pé. Tudo fica 
razoavelmente perto. Em Bellavista, Lastarria e Brasil também não por que fazer diferente. 
Providencia, área de restaurantes, lojas e hotéis, já é mais espaçada, mas cabe em suas 
pernadas. Os bairros mais elegantes e novos, Las Condes e Vitacura são exceções: cortados por 
avenidões e viadutos, são territórios de automóveis. Será preciso um táxi até os restaurantes e 
lojas mais badalados da cidade, que ficam por ali. 
 

Metrô - é a maneira mais eficiente e barata de cobrir distâncias pontuais. Especialmente 
porque evita o trânsito, que não é pouco. São cinco linhas. A 1, vermelha (leste-oeste), de San 
Pablo a Escuela Militar), é a que normalmente você vai usar: é chamada de linha turística 
porque vai a todos os lugares que interessam e passa perto da grande maioria dos hotéis. A 
linha 2, norte-sul, amarela, e a linha 5, verde, também são úteis. Se as multidões incomodam, 
evite a hora do rush, quando a passagem fica mais cara. 
 
Táxi - não é caro e é o melhor meio de transporte à noite (de dia o trânsito pode irritar). Os 
táxis comuns são amarelo e preto. A bandeirada fixa é de $ 250, e a cada 200 metros 
percorrido ou um minuto parado somam-se de $ 80 a $ 100; o táxista é quem escolhe e todos 
exibem em placas vermelhas no pára-brisas o seu preço. Como em muitas cidades, alguns 
motoristas podem querer fazer alguns caminhos maiores, por isso tente dizer por onde ele 
deve seguir. Há notícias de taxímetros adulterados, que podem dobrar o valor das tarifas. Para 
trajetos longos, vale a pena pegar um rádio-táxi (a bandeirada sobe para $ 1100), mais seguro 
com relação a golpes e ainda têm a vantagem de poder negociar o preço das corridas. 
 
Ônibus - desde que foi feita a integração com o metrô, só é possível paga os ônibus com 
cartões magnéticos, o que, na prática, afastou os não moradores do sistema. De qualquer 
maneira, não é um meio de transporte muito prático para percorrer os setores turísticos 
(www.transatiangoinformo.cl). – EVITE! 
 

Carro - a não ser que você queira bastante flexibilidade para percorrer os vinhedos nos 
arredores de Santiago ou explorar o litoral, em Viña del Mar e Valparaíso, não há muita 
vantagem em alugar um carro. O trânsito é complicado e o estacionamento, caro. Para 
estacionar nas ruas há regras diferentes, escritas nas placas, e muitas áreas são pagas. Todas 
as maiores bandeiras internacionais, como Hertz, Avis e Budget estão disponíveis. 
 
ONDE FICAR 
A infraestrutura hoteleira de Santiago é muito boa, de modo geral. Os principais hotéis passam 
por renovações constantes, atentos ao público corporativo (a esmagadora maioria de seus 

http://www.turbus.cl/
http://www.taxioficial.cl/
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
http://www.transatiangoinformo.cl/


 

 

hóspedes). A melhor notícia: a regra é oferecer quartos espaçosos, mesmo nos 
estabelecimentos mais simples. Detalhes como calefação e vidros-duplos anti-ruído são bem-
vindos e amplamente difundidos. As localizações, em geral, são boas: próximas ao metrô, 
exceto nas porções mais orientais de Las Condes e Vitacura. 

Viajantes mais exigentes quanto a charme e autenticidade, porém, podem chiar. A cidade é 
dominada por redes internacionais e praticamente inexistem hotéis-butiques ou pousadas. 
Mesmo a estrutura de albergues é incipiente. O máximo que se pode conseguir em termos de 
luxo é o Ritz-Carlton ou o Grand Hyatt. No entanto, com a pujança econômica chilena, este é 
um quadro que pode mudar brevemente. 

Para famílias, um probleminha: como é muito difícil encontrar quartos triplos ou quádruplos, a 
dica é considerar o aluguel de um flat, para acomodar todos bem, sem aumentar demais os 
custos. 

ONDE COMER 
A culinária fusion está na moda, especialmente a que mistura qualquer coisa com a cozinha 
peruana. O número de restaurantes de nível internacional só aumenta, mas nos bairros altos 
de Las Condes e Vitacura. No entanto, a qualidade média da gastronomia local ainda está 
aquém das encontradas em São Paulo ou Buenos Aires E ATÉ MESMO Rio de Janeiro. Para não 
correr riscos, paladares mais exigentes devem optar pelo clássico: pescados e frutos do mar, a 
verdadeira especialidade da maioria das casas. O ponto forte costuma ser a carta de vinhos, 
com preços muito bons. O ponto fraco é o serviço, normalmente apressado, desatencioso. É 
praxe deixar uma gorjeta de 10%. É costume local almoçar tarde (depois das 13h30), mesma 
regra para o jantar (sexta e sábado, por exemplo, depois das 22h30). Aliás, não se esqueça de 
fazer reservas nos meios restaurantes. 

DICAS ECONÔMICAS 
- Vá aos museus aos domingos, quando boa parte deles é de graça; 

- Peça o vinho da casa: normalmente bom e barato; 

- Faça um pacote: na maioria dos casos as operadoras de viagem conseguem tarifas menores 
nos hotéis, muitas vezes mais baratos do que em reservas pela internet ou direto no balcão. 

IMPORTANTE 
Línguas: Espanhol 
Moeda: Pesos Chilenos 
Como ligar para o Brasil: 800-360-220 (Entel) ou 800-800-272 (Telefônica/Vivo) 
Visto: Não é necessário 
Saúde: Para entrar no Chile, nenhuma vacina é obrigatória. 
Embaixada oficial no Brasil: SES, Qd. 803, lote 11, Brasília (DF) 61 2103-5151 
http://chileabroad.gov.cl/brasil/ 

Melhor época para visitar 
Em Santiago, o verão é muito quente e seco. Março é um mês ótimo, pois as noites já 
refrescaram e os santiaguinos já voltaram das férias. Para conhecer as vinícolas, o ideal é ir de 
janeiro até março, quando os campos ainda estão coloridos ou há colheira da uva. 
 

DICAS BASICAS 

http://chileabroad.gov.cl/brasil/


 

 

 

Visite o Centro Histórico de Santiago 
 

 
 

 

Catedral de Santiago  
 
Comece o dia com uma caminhada a partir da Plaza de Armas, uma das principais praças da 
cidade. Ali é considerado o centro histórico da capital chilena. 
Observe os edifícios ao redor da praça, em especial o Correos e a Catedral de Santiago.  
Observe também as placas de metal no chão da praça que mostram um pouco de como era 
Santiago no início. 
 
Caminhe até o prédio do antigo Congresso Nacional (Edificio del ex Congreso). O edifício 
abrigou o Congresso – Senado da República e Câmara dos Deputados – até 1973, quando o 
Congresso foi fechado pelo golpe militar. Somente em 1990 o Congresso voltou às suas 
atividades, sendo transferido para a cidade de Valparaíso.  
Bem em frente ao Edificio del Ex Congresso, fica o belo Palacio de los Tribunais de Justicia de 
Santiago, em estilo neoclássico, onde funciona a Suprema Corte do Chile. 
 

 
 
 



 

 

Depois siga pela Calle Morandé até o Palacio de La Moneda, que é atualmente a sede da 
Presidência da República do Chile. O edifício foi projetado originalmente para abrigar a Casa da 
Moeda, quando o Chile era uma colônia espanhola. Em 1845 foi convertido em sede do 
Governo Chileno e residência oficial de seus presidentes. O prédio foi parcialmente destruído 
durante o golpe militar de 1973, mas foi reconstruído. 
 

 
 
 
Dica: 
Aproveite para visitar o Centro Cultural La Moneda, que fica no subsolo da Praça. Lá sempre há 
exposições e atividades culturais. Tem também cafeteria e lojinhas de artesanato chileno. 
 
Continue pela Calle La Moneda até a Calle Bandeira para admirar o prédio de 1917 da Bolsa de 
Comercio de Santiago, onde funciona a Bolsa de Valores. A arquitetura tem inspiração 
renascentista francesa e um desenho triangular. 
 

Na sequência, siga pela rua Paseo Ahumada e vire na Calle Agustinas até o Teatro Municipal de 
Santiago. Vale tentar conseguir comprar ingressos para assistir as óperas, concertos ou ballets.  
 
Visitar o interior do teatro também é uma boa pedida. As visitas guiadas ocorrem somente às 
quintas e sextas de 11h30 às 13h. O valor do ingresso é $ 2.500 pesos chilenos (adultos) 

e $1.500 (crianças e terceira idade). Veja os detalhes aqui. 
 
Dica:  
A Paseo Ahumada é a principal rua de comércio do centro de Santiago. Há diversas lojas de 
departamento, restaurantes, cafeterias e casas de câmbio. Não deixe de entrar em um dos 
famosos café con piernas. São cafeterias onde as garçonetes usam vestidos curtíssimos ou 
minissaias, os homens adoram!  
Há vários cafés com piernas no centro da cidade, como a rede Haiti, uma das mais tradicionais.  
 
ATENÇÃO: Aos domingos todo o comércio do centro da cidade fica fechado. 
Continue caminhando pela Calle Agustinas até o Cerro Santa Lucía. Do alto da montanha é 
possível ver a Cordilheira e a arquitetura da cidade. Vá preparado para encarar os quase 300 
degraus para chegar lá no alto! Os menos preparados sofrem!!! 
 

http://www.ccplm.cl/sitio/
http://www.municipal.cl/
http://www.municipal.cl/
http://www.municipal.cl/content2-visitas-guiadas-45
http://www.cafehaiti.cl/


 

 

  

Cerro San Cristóbal, La Chacona, Museu de Belas Artes e Mercado 
 

Pegue o metrô e desça na estação Baquedano. Passe pela Plaza Italia, atravesse o 
rio Mapocho e caminhe até o final da Calle Pio Nono para pegar o funicular que dá acesso 
ao Cerro San Cristóbal.  
 

 
 
O Cerro San Cristóbal integra o Parque Metropolitano de Santiago, considerado o maior 
parque urbano chileno. Além da grande área verde, lá funciona o Zoológico Nacional do Chile e 
existem piscinas públicas. No topo, há uma imagem de 14 metros da Imaculada Conceição. A 
vista de lá é incrível! 
 

Explorar os bairros de Vitacura e Las Condes 

Comece o dia apreciando os prédios modernos do bairro de Vitacura. Caminhe pela 

avenida Isidora Goyenechea, entre as Calles El Bosque Norte e El Golf. Preste atenção nos 

escritórios e no vai e vem comercial da região. 

 

Dica:  

Entre no emporio gourmet/restaurante Coquinaría, que fica no subsolo do Hotel W. Azeites 

trufado, foie gras, ervas finas, temperos exóticos. 

Siga depois pela Avenida Vitacura até a Calle Nueva Costanera. O caminho não é o ideal para 

os pedestres, mas dá para ir caminhando. Qualquer coisa é fácil pegar um táxi. 

 

A Calle Nueva Costanera é o point dos restaurantes moderninhos e badalados da cidade. As 

opções são inúmeras. Experimente o Boragó, Puerto Fuy ou Osadía. 

 

No cruzamento entre a Calle Nueva Costanera e a Alonso de Córdova, já dá para avistar as 

lojas de grandes grifes internacionais: 

- Louis Vuitton, Longchamp, BCBG, Hermes, Salvatore Ferragamo, entre outras – Elas adoram! 

Para continuar no clima de compras, parta para um dos vários shoppings: Costanera Center, 

em Providência, que dizem ser o maior shopping da América Latina; Parque Arauco e Alto Las 

Condes e Mall Sport, em Las Condes. Este último é um shopping com lojas voltadas para a 

O funicular funciona nas segundas, das 14h às 19h, e de terça a 
domingo, das 10h às 19h, sendo o último acesso às 18h30. O 
ingresso custa $ 1.800 pesos chilenos (adulto) e $ 1.100 

(crianças), para o trajeto de ida e volta. Mais detalhes aqui. 

 

http://www.borago.cl/
http://www.puertofuy.cl/
http://www.osadiarestoran.cl/
http://www.costaneracenter.cl/
http://www.parquearauco.cl/
http://www.altolascondes.cl/
http://www.altolascondes.cl/
http://www.mallsport.cl/
http://www.pms.cl/?cat_id=3


 

 

prática de esportes e com as atividades esportivas disponíveis para os visitantes, como muro 

de escalada, pista de patinação no gelo, “arvorismo”, cama elástica etc. 

 

Deguste vinhos em uma vinícola 

No Chile, o que não falta são vinhedos e vinícolas. No país espremido pelo Oceano Pacífico e a 

Cordilheira dos Andes, o clima, a diversidade de solos e as barreiras naturais, como a própria 

Cordilheira, propiciam a produção de vinhos de alta qualidade. Grandes Caves são comuns no 

Chile, inclusive as mais famosas aqui no Brasil (Concha y Toro). 

 

Grande parte dos vinhedos ficam próximos a Santiago. Em uma viagem de 30 minutos ou 

2 horas de carro, é possível visitar algumas das bodegas chilenas mais famosas. 

 

Dica:  

Para uma melhor experiência, procure as vinícolas menores, pois as tradicionais e famosas 

Concha y Toro ou a Cousiño Macul ficam lotadas todos os dias.  

 

INDICAÇÃO 

 
Como disse, procure as vinícolas menores e menos famosas, mas esta não é tão pequena 
assim e o atendimento é ótimo! 

 

Valle de Casablanca  
Localizado a 50 minutos de Santiago, o Valle de Casablanca é um grande destino para quem 
gosta de enoturismo. 
 
O destaque da região é a produção de vinhos brancos, como Chardonnay e Sauvignon 
Blanc, além de tintos como Pinot Noir. 
Os vinhedos ali são recentes. Não passam de 30 anos. A produção de vinhos na região 

começou com Pablo Morandé, hoje proprietário da vinícola Morandé. Na época, ele procurava 
novas regiões para expansão da produção de vinhos e descobriu as riquezas do Valle de 
Casablanca, até então pouco explorado. Inicialmente a região foi desacreditada por conta da 
proximidade com o Oceano Pacífico; contudo, foi a própria localização geográfica que 
propiciou o produção de vinhos, especialmente brancos, de alta qualidade. Como os vinhedos 
ficam próximos ao litoral e estão rodeados pela Cordilheira da Costa, a variação térmica 
durante o dia é muito grande, o que permite a maturação lenta da uva e a alta qualidade do 
produto final. 
Atualmente, os inovadores vinhedos do Valle de Casablanca produzem algumas das melhores 
garrafas chilenas, que já ganharam, inclusive, vários prêmios internacionais. 

As principais vinícolas instaladas no Valle de Casablanca são: Morandé, Casa del Bosque, El 

Cuadro, Emiliana, House Casa del Vino, Indómita, Matetic,Veramonte, Viña Mar e Catrala. 
Todas possuem visitas guiadas pelos vinhedos e degustações de vinhos.  
 
Como chegar 

http://www.casablancavalley.cl/
http://www.morande.cl/index.html
http://www.morande.cl/index.html
http://www.casasdelbosque.cl/index.html
http://www.elcuadro.cl/ES/
http://www.elcuadro.cl/ES/
http://www.emiliana.cl/
http://www.casablancavalley.cl/enoturismo/vinas_hom.php
http://www.indomita.cl/
http://www.matetic.com/
http://veramonte.cl/
http://www.vinamar.cl/
http://www.catrala.cl/


 

 

A melhor forma de chegar ao Valle de Casablanca é de carro. Para isso, alugue um carro em 
Santiago e siga pela Ruta 68 em direção a Valparaíso. O Valle de Casablanca fica cerca de 75km 
da capital chilena e 39km de Valparaíso. Caso não queira dirigir, opte por wine tours partindo 
de Santiago. Várias agências de turismo prestam esse tipo de serviço. 
 
A Associação do Valle de Casablanca também oferece passeios que incluem degustações 
premium e almoços gourmet. 
Para chegar à região utilizando transporte público é um pouco complicado. Desça na estação 
de metrô Estación Central e siga até o Terminal San Borja, de onde partem diversos ônibus. 
Pegue um ônibus até a cidade de Casablanca e de lá siga de táxi até a vinícola que queira 
visitar. 

 
 
 

Curiosidades 
 
Estando no Chile não deixe de apreciar: 
 
Mote con huesillos 

 
 
 
Palta (o bom abacate), Pisco Sour (destilado à base de uva moscatel), Centolla (caranguejo 
gigante), Congrio (peixe do pacífico sul chileno), Empanada Chilena e Pastel de Choclo 
(milho) são parte da gastronomia chilena. Existem ótimos lugares para experimentar, e 
existem as roubadas. Informe-se bem antes de comer mal e pagar muito. 
 

A bebida com graõs de trigo e pêssego é tomada gelada 
e com colher. 
Diz um ditado que não existe nada mais chileno que o 
mote con huesillos. A refrescante bebida é um tipo de 
chá com grãos de trigo cozidos (mote), pêssegos 
desidratados (mote) e um aroma de canela. É servida 
gelada e com uma colher – para comer o trigo e os 
pêssegos. 
É estranho para nós, mas até que é agradável. 
 

http://www.casablancavalley.cl/enoturismo/tours.php


 

 

 
 
 

Vinhos 
As melhores lojas para comprar vinhos são La Vinoteca, El Mundo del Vino e a Wain – esta 
última, uma loja com conceito diferente, que publica uma ótima revista com dicas de lugares 
legais da cidade. A El Mundo del Vino tem uma grande loja na Calle Isidora Goyenechea (Las 
Condes) e outra no Parque Arauco. Comprar no free shop do aeroporto, direto nas vinícolas ou 
mesmo nos supermercados (o "Jumbo" possui a maior prateleira da cidade) podem ser ótimas 
opções. 

 
 
 

A verdade que Santiago é um destino para o ano inteiro. 

Na primavera e no outono a temperatura está mais agradável. A vantagem do inverno é que 

você estará pertinho da neve – há quatro estações nas redondezas, que você pode visitar 

mesmo estando hospedado em Santiago. 

Mas atenção: só há neve garantida para tocar em julho, agosto e meados de setembro. E não 

há neve em janeiro, fevereiro, março, abril, novembro e dezembro. 

O Réveillon mais animado é o de Valparaíso, que realiza a mais espetacular queima de fogos. 

Outra época interessante é março, quando ocorrem as festas de vindima (colheita da uva) nas 

regiões vinícolas, como o vale de Casablanca. 

http://www.viajenaviagem.com/2012/01/vindima-no-chile-quem-ja-participou/


 

 

Hotéis 

 

The Aubrey   
Calle Constitucion 317, Providência, 753 0137 Santiago  
 
É um hotel boutique (não é como os da Europa e EUA) que ocupa uma mansão convertida no 
centro cultural da cidade, Bellavista. Os quartos com móveis de design têm televisão LCD, 
roupa de cama com algodão de 300 fios e acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi). 
Todos os quartos do Aubrey contam com decoração individual e têm banheiros elegantes com 
chuveiros da Hansgrohe. 
O Aubrey dispõe de piscina aquecida com 3 jatos de massagem e de uma jacuzzi integrada. 
Também conta com bar coberto e ao ar livre, com serviço na piscina. 
Um buffet de café-da-manhã brasileiro gratuito é servido diariamente. 
Diárias a partir de R$ 700,00 (Casal). 
 

 
 
 
 
Departamentos Amoblados Centro Bellas Artes   
Huerfanos 547, Centro de Santiago, 3452678 Santiago 
 
Simples, porém bom. 
São apartamentos com varandas privativas e uma decoração moderna em estilo urbano, estes 
apartamentos totalmente mobiliados dispõem de quartos com acesso gratuito à internet sem 
fio (Wi-Fi), e estão a apenas 5 minutos a pé do Palácio de Belas Artes. Há uma academia à sua 
disposição. 
O Departamentos Amoblados Centro Bellas Artes oferece apartamentos e lofts bem-
iluminados, com pisos em parquet e toques de decoração contemporânea. Os lofts têm uma 
área moderna de 2 andares. 
As cozinhas do Departamentos Amoblados são totalmente equipadas, contando com móveis 
projetados, microondas, forno e cafeteira. Já os banheiros possuem banheiras. 
A Montanha Santa Lucía fica a apenas 50 m do Centro Bellas Artes. O complexo disponibiliza o 
aluguel de automóveis e bicicletas, além de translados para o aeroporto. 
Diária a partir de R$ 170,00 (casal). 
 



 

 

Hotel Gen      
Av. Portugal 415, Centro de Santiago, 8330297 Santiago 
O Gen é um hotel ecológico localizado no centro de Santiago que dispõe de piscina infinita e 
academia na cobertura. Oferece quartos completos com Wi-Fi gratuito e varandas privativas. 
Para relaxar, você pode ir até os andares superiores do hotel e desfrutar da banheira de 
hidromassagem ao lado da piscina com vista panorâmica de Santiago. A academia possui 
aparelhos aeróbicos e esteiras para um bom treino. 
O café-da-manhã é servido diariamente e você também pode usufruir da churrasqueira do 
hotel. O restaurante La Gra serve pratos chilenos e peruanos; o La Vid Wine Bar possui uma 
carta de vinhos com 143 rótulos diferentes; e o Maná Café oferece uma vista esplêndida da 
cidade. 
Para sua comodidade, este hotel 4 estrelas também dispõe de estacionamento privativo 
gratuito. O Hotel Gen  possui instalações ecológicas e está localizado a 3 quarteirões da 
Estação de Metrô Santa Isabel. Também é possível caminhar até os famosos bairros de 
Lastarria e Bellavista. 
Diária a partir de R$ 225,00 (casal). 
 

 
 
 
 
 
Santiago Suite Apartment   
Merced 562, Centro de Santiago, 6760197 Santiago  
Este hotel oferece quartos espaçosos no centro de Santiago. Você pode usufruir de academia e 
piscina coberta, além de apartamentos com cozinha, área de estar e TV LCD. 
As acomodações do Santiago Suite Apartment são decoradas em estilo moderno e incluem 
móveis elegantes. 
Você pode relaxar no belo jardim do Santiago Suite Apartment e usufruir de recepção 24 
horas. 
O Santiago Suite Apartment está a 15 minutos de carro do Aeroporto Arturo Merino Benitez e 
a 500 m da catedral de Santiago. 
Este apart-hotel fica próximo ao centro financeiro da cidade, que está repleto de lojas e 
restaurantes. Atrações como o Cerro Santa Lucia (monte), a Plaza de Armas (praça) e o Palácio 
de La Moneda. 
Diária a partir de R$ 250,00 (casal). 
 
 
 



 

 

Travesia Bed and Breakfast 
José Arrieta 83, Providência, 7500900 Santiago 
A Travesia Bed and Breakfast é uma casa encantadora restaurada localizada no centro 
histórico de Santiago. A propriedade está situada a apenas 100 m da Estação de Metrô 
Bustamante, e inclui Wi-Fi e café da manhã gratuitos. 
Os quartos são espaçosos e elegantes, com piso original de madeira e persianas, também de 
madeira. As janelas amplas oferecem muita luz natural, e algumas acomodações apresentam 
móveis de época. 
Todos os quartos incluem um banheiro privativo e TV a cabo. O apartamento da Travesia Bed 
and Breakfast também dispõe de uma cozinha completa e uma varanda. 
Você pode conhecer a Plaza Italia e o centro de Santiago, que estão a 600 m da Travesia Bed 
and Breakfast. O Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez está localizado a 25 km da 
propriedade. 
Diária a partir de R$ 100,00 (casal). 
 
Oporto Hotel Boutique    
Carlos Antunez 2471, Providência, 7510322 Santiago  
O Oporto Hotel Boutique ocupa uma bela propriedade, e está localizado a 1,2 km da Estação 
de Metrô Tobalaba, em Providencia. O hotel tem uma decoração moderna, e oferece quartos 
equipados com acesso gratuito à internet sem fio (Wi-Fi) e televisão de plasma. 
Os quartos do Oporto Boutique são decorados com estrados de couro e mesas de cabeceira 
em madeira, e contam com piso em parquet, aquecimento, e ar-condicionado. 
Você pode desfrutar do café-da-manhã diário no conforto do seu quarto, bem como 
aproveitar os diversos tipos de pratos internacionais oferecidos no restaurante. Outra opção é 
desfrutar dos coquetéis e bebidas quentes do lounge-bar. 
Você também pode aproveitar para relaxar no jardim, e visitar as exposições de arte da 
propriedade. Se gostar de ler, pode visitar uma biblioteca que inclui obras chilenas clássicas 
traduzidas para o inglês. 
O estabelecimento também pode providenciar serviços de translado. O hotel está localizado a 
20 km do Aeroporto Comodoro Arturo Merino Benítez e a 6 km do Palácio da Moeda. 
Diária a partir de R$ 220,00 (casal). 
 

 
 

Hotel Neruda Express      
Vecinal, 40, Las Condes, 7550226 Santiago 



 

 

O Hotel Neruda Express, localizado na luxuosa área de El Golf, em Santiago, oferece 
acomodações 3 estrelas com TV a cabo e frigobar. O Wi-Fi e o café-da-manhã estão incluídos 
na diária. O estacionamento gratuito está sujeito à disponibilidade. 
Os quartos do Neruda Express possuem decoração moderna e minimalista. Todos apresentam 
ar-condicionado e aquecimento, além de cofre e telefone. 
As comodidades do hotel incluem serviço de lavanderia e sala com computador com acesso à 
Internet. Para a sua maior comodidade, a recepção está disponível 24 horas por dia. 
O Neruda Express fica a 1 quarteirão da Avenida Apoquindo, famosa por seus restaurantes 
finos, e a 3 quarteirões da Estação de Metrô El Golf. O campo de golfe Los Leones Golf Club 
está a 7 quarteirões do hotel. 
Diária a partir de R$ 250,00 (casal). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novas dicas, histórias e fotos de viagens. 
Visite: http://www.malaparadois.com/ 

Siga: https://twitter.com/@Malaparadois 
Curta: https://www.facebook.com/malaparadois 

Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/ 
Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras! 

E-mail: malaparadois@gmail.com 
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