9 dias
Extenso, estrei to e localizado ao longo da costa oeste da américa do Sul, a República do chi le é banhada pelo oceano Pacífico. Este terri tório transformado em
república celebra pouco mais de 200 anos de independência. o chi le é rico em
paisagens surpreendentes e tão diversificadas quanto o seu clima. Do clima seco
e inóspi to do Deserto de atacama, no norte do país, ao clima gélido da Patagónia
chi lena, no sul, passando pela cosmopoli ta capi tal de Santiago, pela cordi lheira dos
andes e pela enigmática i lha de Páscoa, aqui não vai encontrar uma viagem monótona. Em poucos qui lómetros o chi le vai do nível do mar até as alti tudes de montanha dos andes. as suas raízes culturais são tão diversas quanto a sua paisagem.
o chi le tem crescido e se desenvolvido tentando preservar o seu ecosistema. no
seu terri tório encontram-se oi to reservas mundiais da biosfera. Entre os parques
e reservas protegidas destacam-se: o arquipélago de Juan Fernández; a lagoa San
Rafael; as cataratas Laja; e o maciço rochoso de torres del Paine.
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sAN pedro de atacama
6 dias |

6 noites

O Deserto de Atacama fica situado no extremo Norte do país e é considerado o deserto mais
seco do mundo. Esta região é tão árida porque está localizada numa faixa subtropical, no Trópico
de Capricórnio. As regiões subtropicais são áreas de alta pressão atmosférica, o que dificulta a
formação de humidade. Além disso, está cercada pela Cordilheira dos Andes, que por sua vez
também impede a passagem da humidade, o que resulta num deserto extremamente seco. San
Pedro é uma pequena povoação de terra batida e casas de adobe, que serve de ponto de partida
para visitar a beleza natural da região, que vai muito além de um simples deserto. Aqui o ritmo é
lento e tranquilo, ideal para os mochileiros fazerem uma pausa na viagem, não fossem os preços
elevados. Afinal, esta povoação vive do turismo e por isso aqui se estabeleceram diversas pousadas, cafés, restaurantes, lojas, pequenas mercearias e, muitas agências de viagens que disputam
a atenção dos turistas.

DICAS PARA A CHEGADA:
A oferta de passeios turísticos é muita. Dependendo do número de dias que tenha disponível, selecione
os que mais lhe interessam. Percorra algumas agências e negocie os preços, normalmente é melhor fazer
todos pela mesma, porque quanto maior for o número de passeios que comprar, maior é o desconto que
consegue.

CLIMA:
O clima aqui é extremo, muito calor durante o dia e muito frio durante a noite.

DORMIDA:
Onde Ficar?
Há muitas opções para dormir. Porém os hotéis em San Pedro são modestos. Obedecem a uma arquitetura
que se integra na cidade.
Hostel Toconao
Calle Toconao | Pequeno, simples, limpo e bem localizado. Permite cozinhar.

Dia 1 | Atacama
Vindos da Bolívia, chegámos a San Pedro de Atacama por volta da hora do almoço.
Aproveitámos essa tarde para descansar, conhecer San Pedro, percorrer as agências e fechar a programação dos próximos dias.
50.000 pesos chilenos escolheElegemos a Agência Andes Travel, na Rua Caracolles, nº 174. E, por
mos os seguintes tours: Vale de la Luna, Lagunas Altiplânicas, Piedras Rojas, Laguna de Cejar, Termas de
Puritama, Vale do Arco-íris, Geisers del Tatio e o tour astronómico. Aconselhamos esta agência.
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San Pedro de Atacama

San Pedro de Atacama

Dia 2 | Atacama | Vale de La Luna
Devido ao sol intenso, normalmente os passeios são realizados de manhã ou a partir das 16h da tarde,
exceto os passeios que duram o dia todo. |
Entrada no parque 3.000 bs |
Duração das 16h às 20h.
O passeio ao Vale de La Luna sai de São Pedro às 16h, e termina no Vale de la Muerte com um fantástico
pôr-do-sol.
Estes dois vales interligados ficam ao lado da Cordilheira do Sal, uma formação geológica peculiar. O seu
nome deve-se à grande concentração de sal que aqui existe. Toda esta região, já foi ocupada pelo mar.
Com o passar do tempo a água foi evaporando, restando um grande volume de sal. O Vale da Lua está a
2.400 metros acima do nível do mar. Recebeu esse nome porque a sua paisagem faz lembrar o terreno lunar
com formações rochosas raras, grutas de sal e grandes dunas na sua composição. No caminho vemos as
Três Marias, uma escultura de rochas trabalhada pelos agentes de erosão, que faz lembrar três mulheres.

Vale de la Luna

Vale de la Luna

Vale de la Luna

Vale de la Luna
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Dia 3 | Atacama | Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas
As Lagunas Antiplânicas ficam a cerca de 110km de San Pedro de Atacama. Esta paisagem espetacular
é composta por diversos lagos localizados entre as montanhas dos Andes. O passeio para nas Lagunas
Miscanti e Miñique localizadas a 4.000 metros de altitude. Estas lagoas estão cercadas de vulcões e é das
montanhas ao redor que lhes chega a água. Depois das Lagunas fomos até Piedras Rojas. O lugar recebe o nome da cor das suas rochas: vermelhas, que contrastam com a água verde e o céu azul. Antes de
regressar a São Pedro, fomos visitar a Lagoa Chaxa, dentro da área da Reserva Nacional dos Flamingos, a
2.300 metros de altitude. Aqui vive uma grande concentração de flamingos. Existem 3 espécies: o flamingo
andino, o flamingo chileno e o flamingo James, o menor dos três.
Entrada nas Lagunas Altiplânicas 3.000 bs e em Piedras Rojas 2.500 bs.

Guañacos

Laguna Miscanti

Lagunas Altiplânicas

Piedras Rojas

Piedras Rojas

Reserva Nacional dos Flamingos, Lagoa Chaxa

Reserva Nacional dos Flamingos, Lagoa Chaxa
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Dia 4 | Atacama | Vale do Arco-Íris e Termas de Puritama
Fizemos o passeio ao Vale do Arco-íris pela manhã, e fomos até às Termas de Puritama de tarde.
Antes de chegar ao Vale do Arco-íris, parámos numa reserva de Petrogrlifos, onde é possível ver diversos
animais desenhados nas rochas de origem vulcânica.
O Vale do Arco-íris recebeu este nome devido ao colorido da paisagem. Este Vale formou-se após a
erupção de um vulcão. As as montanhas rochosas ao redor apresentam diversas cores devido às várias
camadas de minerais diferentes.
Entrada nos Petroglifos 3.000 bs.

Petroglifos

Vale do Arco-íris

Comprámos o passeio às Termas de Puritama na agência, mas na realidade a agência apenas o leva até
lá, por isso, pode alugar um táxi e ir por conta própria. Assim, consegue disfrutar mais tempo do lugar. Indo
com a agência, acabámos por ficar pouco tempo. As termas estão situadas num vale no meio da natureza,
por isso, aproveite para relaxar neste lugar íncrivel.
Entrada nas Termas de Puritama 9.000 bs.

Termas de Puritama

Termas de Puritama

Dia 5 | Atacama | Geisers del Tatio e Tour Astronómico
Os Geisers del Tatio são uma das maiores atrações da região, e vale a pena a visita mesmo para quem viu
os Geisers no passeio ao Salar de Yuni. O passeio começa muito cedo, antes mesmo do sol nascer. A saída
é marcada por volta das 4h30, por isso, vá bem agasalhado para o frio que o espera.
De inverno as temperaturas chegam a atingir graus negativos, neste campo geotérmico situado a 4.200
metros de altitude. O passeio é realizado nesse horário para se poder observar o contraste visual da condensação do vapor superaquecido que sai da terra. Quando o sol está alto este contraste não é tão nítido.
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Os Geisers del Tatio são o terceiro conjunto de geisers maior do mundo e ficam a 90km de San Pedro. A
região de El Tatio encontra-se sobre uma enorme cratera de um vulcão adormecido. Na chegada, diversos
grupos se reúnem para ver as dezenas de fumarolas que saem de fendas no chão, jorrando poderosos
jatos de vapor. Depois da visita aos Geisers, há tempo para um mergulho nas termas onde a temperatura
da água ronda os 40º.
Entrada nos Geisers 5.000 bs.

Geisers del Tatio

Geisers del Tatio

Geisers del Tatio

Termas

Depois do jantar, por volta das 21h, fomos fazer o tour astronómico. São poucas as agências que vendem
este tour. Esta aula sobre astronomia é dada num centro de observação a 15km de San Pedro. O céu do
Atacama é famoso por ser um dos melhores locais do mundo para observações astronômicas, devido ao
clima excessivamente seco e ao céu limpo, durante quase todo o ano. O foco do passeio é a observação
das estrelas, numa fascinante aula de astronomia ao ar livre, com aproximadamente duas horas.

Dia 6 | Atacama | Laguna Cejar
Neste último dia fomos boiar na Laguna Cejar, onde a alta concentração de sal impede as pessoas de afundarem. A sensação de flutuar sem esforço é muito divertida. Na saída há duches para se tirar o sal do corpo.
Ao fundo, o vulcão Lincancabúr, compõe a paisagem. |
Entrada 15.000 bs.

Laguna Cejar

Laguna Cejar
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De seguida fomos até aos Olhos do Salar (Ojos del Salar), duas grandes crateras cheias de água localizadas no meio do deserto, cuja origem é desconhecida. Parecem duas piscinas de um azul profundo.
E, por fim, terminámos o dia a ver o pôr-do-sol e a beber um Pisco sour.

Pôr-do-sol

Pôr-do-sol

Dia 7 | Partida para Santiago
De San Pedro de Atacama até Santiago do Chile é uma viagem de autocarro de mais de 23h, por isso optámos por fazê-la de avião, cuja viagem dura apenas 2h. O aeroporto mais próximo é o de Calama, a Lan
Chile e a Sky Airlines são as companhias aéreas que fazem o trajeto. Há diversos autocarros que fazem o
percurso San Pedro – Calama,
pelo valor de 3.000bs. De Calama a San Pedro é uma hora de viagem.
Outro aeroporto, um pouco mais longe, é o da cidade de Antofagasta uma cidade à beira-mar e a quinta
mais povoada do país. É conhecida como a "Pérola do Norte".
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SANTIAGO DO CHILE
5 dias |

4 noites

Santiago do Chile fica no centro do país, localizado num extenso vale e emoldurado pela Cordilheira dos Andes. Ocupa uma área de 641km2 e tem uma população de 5.883.000 pessoas. Esta
grande metrópole oferece-nos alta gastronomia, um mercado famoso em frutos do mar, modernos
centros culturais, museus elegantes e grandes parques com vistas soberbas. Grande parte das
atrações concentram-se nos bairros centrais. O poluído Rio Mapocho atravessa esta cidade plana,
onde apenas se destacam os dois morros: Cerro San Cristóbal e o Cerro Santa Lucía.

DICAS PARA A CHEGADA:
As duas formas mais económicas de ir do aeroporto até ao seu hotel são:
1) Apanhar um autocarro até alguma linha de metro.
2) Contratar o serviço da Transvip. Esta companhia de mini-autocarros tem preços fixos conforme o bairro
que pretende ir. Eles juntam diversas pessoas com o mesmo destino e deixam-no na porta do seu hotel. Esta
opção é mais barata do que apanhar um táxi por conta própria.

Transportes:
Santiago tem uma grande rede de metro e você consegue deslocar-se desta forma sobre grande parte da
cidade. |
Horário de funcionamento: das 5h às 23h.

DORMIDA:
Onde Ficar?
Em Santiago, não faltam hotéis para todos os gostos, localizações e orçamentos. No entanto, destaco os
bairros de Bellas Artes, Bellavista e Providência pelo seu charme, localização e vida boémia.
Santiago Hostal
Calle Fernando Marquez de la Plata, 0134, Providência | pequeno-almoço incluído |

Baquedano (13 minutos a pé)

Muito bem localizado, a 2 minutos do Cerro San Cristóbal e de La Caschona.

Roteiro
Dia 8 | Santiago
Ficámos hospedados no bairro de Providência e foi por aqui que começámos o nosso roteiro pela cidade.
Providência e Bellavista confundem-se. São bairros residênciais de classe média/alta repletos de opções
para comer e beber. Os turistas associam estes bairros ao Cerro San Cristóbal e à casa de Pablo Neruda, e
os locais associam à vida noturna. As ruas e praças destes bairros são tranquilas durante o dia e cheias de
gente durante a noite.

santiago
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O que visitar em BellaVista e PROVIDÊNCIA?
Uma das principais atrações da cidade é o Cerro San Cristóbal, um morro de 880m que possui uma vista
maravilhosa sobre a cidade, com a Cordilheira dos Andes ao fundo. É, também a área verde mais extensa
da cidade. Para chegar ao topo é possível ir a pé, de bicicleta ou de funicular. O cerro tem duas entradas,
uma pela Bellavista ( Pío Nono, 450) e outra pela Providência. No topo do morro ergue-se uma estátua
branca da Virgen de La Inmaculada Concepción com 14m de altura. João Paulo II rezou aqui uma missa
em 1984. O funicular para, apenas na subida, no Jardim Zoológico Nacional. |
Funicular 2.000 bs.
Neste morro encontram-se ainda outras atrações como o Jardín Botânico Mapulemu, a Plaza de Juegos
Infantiles Gabriela Mistral, a piscina pública Tupahue e o pequeno Jardim Japonês.

Providência

Cerro San Cristóbal

Cerro San Cristóbal

Funicular

Outro dos grandes atrativos e que vale muito a visita, é a casa que Pablo Neruda construiu para a então sua
amante Matilde Urrutia, chamada de La Chascona. Esta é uma das três casas do escritor que é possível
visitar na região de Santiago. Neruda começou a construí-la em 1953 e a apelidou de "La Chascona", que
era o apelido que dava a Matilde, seu amor secreto, devido à sua farta cabeleira. Pablo Neruda era apaixonado pelo mar, o que se reflete na decoração da casa, onde a sala de jantar se assemelha à cabine de um
navio, e a sala de estar a um farol. Em Fevereiro de 1955, o poeta separou-se da sua primeira mulher, Delia
del Carril e mudou-se para esta residência. Os audio-guias guiam-nos pela casa, narrando a história da sua
construção e dos objetos que a decoram. | www.fundacionneruda.org | Fernando Márquez de la Plata,
0192 |
6.000 bs.

La Chascona

La Chascona
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Faça uma pausa para almoçar no Pátio Bellavista, repleto de restaurantes sofisticados e elegantes lojas
de souvenirs. | Constituición 30-70.

Pátio Bellavista

Pátio Bellavista

Atravesse o rio e siga em direção ao Cerro Santa Lucía passando pelo Centro Gabriela Mistral. Este moderno centro cultural, possui dois grandes espaços para exposições, uma livraria, um café e uma loja de
vinhos. Nas suas grandes praças ao ar-livre costumam ver-se grupos de jovens a dançar. | Av. O'Higgins,
227. |
Universidad Católica.
Um pouco mais à frente fica o Cerro Santa Lucía, um lindo parque projetado no século XIX no local onde
nasceu a cidade de Santiago. Aqui "Don Pedro de Valdivia, Capitão e Primeiro Governador do Chile, acampou com sua hoste de 150 conquistadores e a 13 de Dezembro de 1540, dando a estas rochas o nome de
Santa Lucía, formou nelas um baluarte, delineou e fundou a cidade de Santiago, a 12 de Fevereiro de 1541".
Santa Lucía ou Bellas Artes.
Vários caminhos e escadas levam até à Torre Mirador. |

Centro Gabriela Mistral

Cerro Santa Lucía

Cerro Santa Lucía

Cerro Santa Lucía

Cerro Santa Lucía

Cerro Santa Lucía
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Perto do Cerro Santa Lucía encontra-se o Museu Nacional de Bellas Artes, situado num majestoso palácio, o Palácio Bellas Artes, construído para celebrar os 100 anos do Chile, em 1910. |
Bellas Artes.

Bellas Artes

Bellas Artes

Museu Nacional de Bellas Artes

Museu Nacional de Bellas Artes

Dia 9 | Santiago
No segundo dia fomos conhecer o Centro, a parte mais antiga e movimentada da cidade. No centro, os
prédios do século XIX contrastam com as novas e brilhantes construções de vidro. Os calçadões cheios de
lojas, escritórios do governo e grandes bancos compõem este centro da vida cívica.

O que visitar NO CENTRO?
Comece o dia no coração simbólico da cidade, a grande e movimentada Plaza de Armas. Cheia de artistas
de rua, e com alguns monumentos e prédios históricos à volta. |
Plaza de Armas
Nas laterais da praça encontram-se dois grandes calçadões paralelos, o Paseo Ahumada e o Paseo Estado,
onde dezenas de cidadãos passeiam. Aqui se encontra: a Catedral Metropolitana de estilo neoclássico,
construída entre 1748 e 1800; o Correio Central; o Museu Chileno de Arte Precolombino e o Museu Histórico Nacional. No centro fica também o Palácio La Moneda, onde se encontram os gabinetes presidenciais.
Foi neste prédio neoclássico que se suicidou o presidente Salvador Allende, durante o golpe militar de 1973.

Catedral Metropolitana

Correio Central
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O Mercado Central, situado a poucos quarteirões da Plaza das Armas, é paragem obrigatória para a hora
do almoço. Aqui você encontra uma enorme oferta de peixes e frutos do mar. No pátio central e na periferia,
diversos restaurantes preparam-lhe as iguarias que estão à venda no Mercado. |
Puente Cal y Canto

Mercado Central

Mercado Central

De tarde, aproveite para ver a Bolsa de Comércio, se tiver consigo o passaporte, o Teatro e a Biblioteca.

Bolsa de Comércio

Teatro

Dia 10 | Viña del Mar e Valparaíso
Diversas agências vendem tours de um dia a Valparaíso, mas se tiver tempo vá por conta própria e aproveite
para dormir uma noite em Valparaíso. No nosso caso como não dispúnhamos de mais tempo, fomos e voltámos no mesmo dia. Do terminal terrestre saem com frequência autocarros para estas duas localidades. A
viagem dura cerca de 1h40. |
Autocarro de Santiago até Viña del Mar 4.800 bs.
Valparaíso fica 120km a noroeste de Santiago. Esta é a segunda cidade mais importante do Chile, capital cultural, sede de congresso e um importante porto. A norte, contrastando com o charmoso caos de
Valparaíso, fica a organizada Viña del mar, outra cidade no litoral, que serve de balneário aos habitantes
de Santiago.

Viña del Mar

Viña del Mar
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Vale a pena visitar Valparaíso, e passear livremente pelas suas ruas íngremes, cheias de belas casas e arte
urbana. Diversos ascensores levam-no até aos seus morros. Os morros mais bonitos e artísticos são o Cerro
Concepción e Alegre, cheio de casas coloridas do século XIX. Aqui se encontram os melhores cafés e restaurantes da cidade. Vagueando pelas ruas você encontra diversos murais e grafitis espalhados em muros,
fachadas, portas, etc. A arte de rua ganhou fama e diversos artistas internacionais já a procuraram.

Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso

Valparaíso

O Cerro Bellavista é mais tranquilo e residencial. Diversos escritores e artistas fizeram daqui a sua morada.
De entre eles, o mais famoso, Pablo Neruda: “Quiero hallar en Valparaíso una casita para vivir y escribir tranquilo. Tiene que poseer algunas condiciones. No puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Debe ser solitaria,
pero no en exceso. Vecinos, ojala invisibles. No deben verse ni escucharse. Original, pero no incómoda. Muy
alada, pero firme. Ni muy grande ni muy chica. Lejos de todo pero cerca de la movilización. Independiente,
pero con comercio cerca. Además tiene que ser muy barata”. Assim nasceu outra das suas belas casas,
batizada de La Sebastiana. E, tal como na Chascona, você tem um audio-guia que lhe explica a história de
cada divisão e de cada objeto. Dentro da casa você encontra uma vista incrível sobre o porto. |
6.000 bs.

La Sebastiana

La Sebastiana
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A terceira casa de Neruda chama-se Isla Negra, e fica um pouco mais a sul de Valparaíso, em El Quisco. É
aqui que ele e Matilde estão sepultados conforme era sua vontade “Compañeros, enterradme en Isla Negra,
frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a
ver...”. | Poeta Neruda s/n, Isla Negra, El Quisco. |
6.000 bs.

Dia 11 | Santiago | Concha y Toro
No último dia, agendámos uma visita ao centro de degustação Concha y Toro. As visitas podem ser feitas
em inglês, espanhol ou português. As reservas devem ser feitas com pelo menos 24h de antecedência
através do site www.conchaytoro.com, ou por e-mail: reserva@conchaytoro.cl. A visita dura aproximadamente 1h. | Av. alonso de cordova, 2391, Santiago. |
12.000 bs. |
De segunda a domingo, das
10h às 17h10.
Las Mercedes e de lá apanhar um táxi ou um autocarro. O centro de
Para chegar, pode ir de Metro até
degustação fica em Pirque, na periferia de Santiago. Durante a visita você conhece as antigas adegas da
Concha y Toro, degusta três dos seus vinhos e passeia por entre as vinhas.

Concha y Toro

Concha y Toro

Concha y Toro

Concha y Toro

Concha y Toro

Concha y Toro
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