






ROTEIRO SANTIAGO EM 7 DIAS – VERÃO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso + Termas Colina (por 
questões climáticas vale deixar este tour sempre no seu 
primeiro dia) 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + Cerro Santa 
Lucía: você pode fazer por conta, não esqueça da troca de 
guardas 
 
Dia 3 – Tour para Viña del Mar e Valparaíso: para quem 
quer fazer por conta vale ficar uma noite por lá. Veja dicas 
aqui 
 
Dia 4 – Conhecer Cerro San Cristóbal (inteiro) + Sky 
Costanera: você pode fazer por conta 
 
Dia 5 – Dia de vinícolas (duas em 1 dia): as mais próximas 
de Santiago e que recomendo são Vinã Undurraga e Viña 
Santa Rita. A mais comercial e conhecida é a Concha y Toro 
 
Dia 6 – City tour em Segway pelo Parque das 
Esculturas e Parque Bicentenário 
 
Dia 7 – Dia de compras no Shopping Parque Arauco (não 
esqueça de visitar o Parque Araucano que está logo ao 
lado) ou Outlets 

https://likechile.com/blog/dicas/city-tour-em-santiago-do-chile-parte-1/
https://likechile.com/blog/santiago/morro-santa-lucia
https://likechile.com/blog/santiago/morro-santa-lucia
https://likechile.com/blog/santiago/casa-de-governo-la-moneda/
https://likechile.com/blog/santiago/casa-de-governo-la-moneda/
https://likechile.com/blog/destinos/vina-del-mar/
https://likechile.com/blog/destinos/vina-del-mar/
https://likechile.com/blog/santiago/morro-san-cristobal-um-roteiro-diferente
https://likechile.com/blog/santiago/morro-san-cristobal-um-roteiro-diferente
https://likechile.com/blog/santiago/morro-san-cristobal-um-roteiro-diferente
https://likechile.com/blog/santiago/morro-san-cristobal-um-roteiro-diferente
https://likechile.com/blog/santiago/morro-san-cristobal-um-roteiro-diferente
https://likechile.com/blog/santiago/sky-costanera-dicas-para-ter-a-melhor-vista-da-cidade/
https://likechile.com/blog/santiago/sky-costanera-dicas-para-ter-a-melhor-vista-da-cidade/
https://likechile.com/tours/vinicola-undurraga-2/
https://likechile.com/tours/vinicola-undurraga-2/
https://likechile.com/tours/vinicola-undurraga-2/
https://likechile.com/tours/vinicola-santa-rita/
https://likechile.com/tours/vinicola-santa-rita/
https://likechile.com/tours/vinicola-santa-rita/
https://likechile.com/tours/vinicola-concha-y-toro/
https://likechile.com/tours/vinicola-concha-y-toro/
https://likechile.com/tours/city-tour-em-Santiago-em-Segway/
https://likechile.com/blog/santiago/parque-de-las-esculturas/
https://likechile.com/blog/santiago/parque-de-las-esculturas/
https://likechile.com/blog/santiago/parque-bicentenario/
https://likechile.com/blog/santiago/parque-bicentenario/
https://likechile.com/blog/lojas/shopping-parque-arauco/
https://likechile.com/blog/lojas/shopping-parque-arauco/
https://likechile.com/blog/santiago/outlets-em-santiago/


ROTEIRO SANTIAGO EM 7 DIAS – INVERNO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso ou Portillo 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + Cerro Santa 
Lucía: você pode fazer por conta, não esqueça da troca 
de guardas e comprar roupas de frio no Brechó 
 
Dia 3 – Tour Panorâmico ou dia de ski em Valle Nevado 
e Farellones 
 
Dia 4 – Tour para Viña del Mar e Valparaíso: para quem 
quer fazer por conta vale ficar uma noite por lá. Veja 
dicas aqui 
 
Dia 5 – Conhecer Cerro San Cristóbal (inteiro) + Sky 
Costanera: você pode fazer por conta 
 
Dia 6 – Dia de vinícolas (duas em 1 dia): as mais 
próximas de Santiago e que recomendo são Vinã 
Undurraga e Viña Santa Rita. A mais comercial e 
conhecida é a Concha y Toro 
 
Dia 7 – City tour em Segway pelo Parque das 
Esculturas e Parque Bicentenário 
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Dicas: 
 
-se você gosta de bicicleta pode aproveitar para fazer 
alguns destes passeios com uma. Veja mais aqui. 
 
-No nosso blog você encontra dicas para aprimorar o 
tour, incluindo no roteiro restaurantes e outros 
detalhes. Clique aqui para ver nossas dicas. 
 
-Não gostou de algum dia? Clique aqui e e veja a lista de 
tours legais para fazer na cidade e substitua, fazendo 
deste roteiro algo mais personalizado. 
 
Com quem fazer os passeios? 
 
Para facilitar sua escolha nós selecionamos algumas 
empresas. Levamos em consideração a qualidade do 
serviço, o preço justo e a segurança (porque não 
fazemos parceria com empresas piratas). 
 
Clique aqui para ver quais são as empresas que 
recomendamos. 
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ROTEIRO SANTIAGO EM 5 DIAS – VERÃO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso + Termas Colina (por 
questões climáticas vale deixar este tour sempre no seu 
primeiro dia) 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + 1 vinícola. As 
mais próximas de Santiago e que recomendo são Vinã 
Undurraga e Viña Santa Rita. A mais comercial e 
conhecida é a Concha y Toro (ideal fazer em tour para 
conseguir fazer os 2 em um dia) 
 
Dia 3 – Tour para Viña del Mar e Valparaíso: para quem 
quer fazer por conta vale ficar uma noite por lá. Veja 
dicas aqui 
 
Dia 4 – Conhecer Cerro Santa Lucía + Cerro San 
Cristóbal (parte sem zoológico) + Sky Costanera: você 
pode fazer por conta 
 
Dia 5 – City tour em Segway pelo Parque das 
Esculturas e Parque Bicentenário 
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ROTEIRO SANTIAGO EM 5 DIAS – INVERNO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso ou Portillo 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + 1 vinícola. As 
mais próximas de Santiago e que recomendo são Vinã 
Undurraga e Viña Santa Rita. A mais comercial e 
conhecida é a Concha y Toro (ideal fazer em tour para 
conseguir fazer os 2 em um dia).  Não esqueça da troca 
de guardas e comprar roupas de frio no Brechó 
 
Dia 3 – Tour Panorâmico ou dia de ski em Valle Nevado 
e Farellones 
 
Dia 4 – Tour para Viña del Mar e Valparaíso: para quem 
quer fazer por conta vale ficar uma noite por lá. Veja 
dicas aqui 
 
Dia 5 – Conhecer Cerro Santa Lucía + Cerro San 
Cristóbal (parte sem zoológico) + Sky Costanera: você 
pode fazer por conta 
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Dicas: 
 
-se você gosta de bicicleta pode aproveitar para fazer 
alguns destes passeios com uma. Veja mais aqui. 
 
-No nosso blog você encontra dicas para aprimorar o 
tour, incluindo no roteiro restaurantes e outros 
detalhes. Clique aqui para ver nossas dicas. 
 
-Não gostou de algum dia? Clique aqui e e veja a lista de 
tours legais para fazer na cidade e substitua, fazendo 
deste roteiro algo mais personalizado. 
 
Com quem fazer os passeios? 
 
Para facilitar sua escolha nós selecionamos algumas 
empresas. Levamos em consideração a qualidade do 
serviço, o preço justo e a segurança (porque não 
fazemos parceria com empresas piratas). 
 
Clique aqui para ver quais são as empresas que 
recomendamos. 
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ROTEIRO SANTIAGO EM 3 DIAS – VERÃO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso + Termas Colina (por 
questões climáticas vale deixar este tour sempre no seu 
primeiro dia) 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + Cerro Santa 
Lucía (indo direto para o topo) + Cerro San Cristóbale se 
der tempo o Sky Costanera: você pode fazer por conta. 
Não esqueça da troca de guardas 
 
Dia 3 – Tour para Viña del Mar e Valparaíso 
 

ROTEIRO SANTIAGO EM 3 DIAS – INVERNO 
 
Dia 1 – Tour por Embalse El Yeso ou Portillo 
 
Dia 2 – City tour pelo centro de Santiago + Cerro Santa 
Lucía (indo direto para o topo) + Cerro San 
Cristóbal(indo direto para a virgem) e se der tempo 
o Sky Costanera: você pode fazer por conta. Não 
esqueça da troca de guardas e comprar roupas de frio 
no Brechó 
 
Dia 3 – Tour Panorâmico ou dia de ski em Valle Nevado 
e Farellones 
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Dicas: 
 
-se você gosta de bicicleta pode aproveitar para fazer 
alguns destes passeios com uma. Veja mais aqui. 
 
-No nosso blog você encontra dicas para aprimorar o 
tour, incluindo no roteiro restaurantes e outros 
detalhes. Clique aqui para ver nossas dicas. 
 
-Não gostou de algum dia? Clique aqui e e veja a lista de 
tours legais para fazer na cidade e substitua, fazendo 
deste roteiro algo mais personalizado. 
 
Com quem fazer os passeios? 
 
Para facilitar sua escolha nós selecionamos algumas 
empresas. Levamos em consideração a qualidade do 
serviço, o preço justo e a segurança (porque não 
fazemos parceria com empresas piratas). 
 
Clique aqui para ver quais são as empresas que 
recomendamos. 
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O QUE VALE COMPRAR NO CHILE? 
 

Vinho: nos supermercados ou nas próprias vinícolas 
(clique aqui) 
 
Eletrônicos: em lojas conhecidas (clique aqui) 
 
Roupa de frio: em brechós (clique aqui) ou lojas 
especializadas (clique aqui) 
 
Alguns produtos de perfumaria (clique aqui) e 
maquiagem (clique aqui) 
 
Tênis (clique aqui) 
 
Lembrancinhas (clique aqui) e produtos chilenos que 
você também pode dar de presente (clique aqui). 
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Preciso de visto para viajar? Não. 
 
Preciso tomar vacina para viajar? Não 
 
Preciso ter seguro viagem? Não é obrigatório, mas 
sugiro (clique aqui para ver um grátis) 
 
Como é o clima? As estações do ano são como no 
Brasil, o verão no Chile é de 21 de Dezembro a 21 de 
Março e inverno 21 de Junho a 23 de Setembro 
 
Clique no mês que você vem para ver dicas específicas 
sobre ele 
(Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Ag
osto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro). 
 
Quando tem neve no Chile? Tudo depende do clima, 
mas normalmente entre 21 de junho a 23 de 
setembro (clique aqui para saber mais) 
 
Consigo usar dólares ou reais no Chile? Por aqui a 
moeda oficial é o Peso Chileno (saiba mais clicando 
aqui), mas eventualmente você pode encontrar 
empresas de turismo que aceitem. Só cuidado que 
pode ser mais prático, mas não tão vantajoso.  
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Qual a cotação do peso? A cotação muda a cada 
minuto, não temos como prever como estará no exato 
momento que você estiver aqui, mas atualizamos 
praticamente diariamente nos Stories de Instagram 
 
Quanto vou gastar? Tudo depende de seu estilo, de 
quantos dias vai ficar, quais atividades vai fazer. Temos 
simulador para você fazer os cálculos (clique aqui), ou 
se prefere ver detalhado clique aqui 
 
Qual a melhor forma de chegar a meu hotel? São 
muitas as formas e dicas sobre elas: Transfer, Taxis, 
Uber, Van Particular são alguns exemplos (clique aqui 
para saber mais) 
 
Onde comer barato? Sim, é verdade que os 
restaurantes mais conhecidos e badalados são mais 
caros (como acontece no Brasil), clique aqui para saber 
quais são. Mas existem opções para comer barato 
(clique aqui) , inclusive próximos aos pontos turísticos 
(clique aqui). 
 
Onde consigo descontos para minha viagem sair mais 
barata? Clique aqui para cupons de descontos grátis. 
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Veja nossas dicas no blog e youtube 
Siga a gente no Instagram e Facebook 
Participe do nosso grupo de whatsapp 
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