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Este é um e-Book interativo
Este documento é totalmente interativo, já que, além dos textos nele
disponíveis, você também encontrará links e botões que te levam às
informações complementares.
Os botões inferiores te levam às redes sociais da Somos Tour.
Todas as informações que nele constam são de produção própria da
Somos Tour, não sendo autorizadas a sua cópia e venda.
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Apresentação
Olá, seja muito bem-vindo ao Chile, um país incrível que vai te
encantar!
Nós da Somos Tour desejamos que você viva maravilhosas e
inesquecíveis experiências aqui.
E, para te ajudar com isso, neste Guia do Turista compilamos
informações e dicas que te auxiliarão durante a sua viagem.
Ah, também separamos os principais tours que você pode realizar.
Esperamos que aproveite ao máximo a sua experiência e que aqui
construa lindas histórias e recordações!
Conte conosco e boa viagem!

SOMOS Experiências. SOMOS Histórias
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Quem somos?
Somos Tour é uma agência de turismo receptivo que tem como
missão oferecer as melhores experiências aos nossos clientes que
desejam realizar o sonho de conhecer o Chile e, estando no país,
construir bonitas e inesquecíveis histórias.
Nossos guias bilíngues são o melhor anfitrião e acompanhante de
nossos tours, já que transmitem dados interessantes e curiosidades
da história e cultura chilenas, que contribuem para que a viagem seja
ainda mais mágica.
Internamente, Somos Tour se destaca por ser uma empresa
humanizada e inovadora, que valoriza o espírito de companheirismo,
colaboração e lealdade.
Tudo isso em um ambiente cheio de energia e ideias criativas, no
qual todos participam de um crescimento profissional e pessoal.

Nossos Diferenciais:

Equipe Bilíngue e
Certificada

Somos Excelência
no TripAdvisor

Veículos de
primeiro nível

Serviço
De Excelência

Empresa Jovem e
Inovadora

05
05

Chile: apaixone-se!
O Chile é um país da América Latina que se destaca pela sua beleza natural diversificada.
Além de ser conhecido por possuir os principais centros de esqui, também tem como
atrativo a sua fama de ser um dos maiores exportadores de vinho do mundo.
Por ano, milhares de turistas chegam ao país buscando vivenciar as melhores
experiências e admirar os seus principais pontos turísticos.
Seja na neve; no deserto; percorrendo pelas Cordilheiras; caminhando pelas ruas de
Santiago que contrastam entre o presente, passado e futuro; ou mesmo molhando os
pés em uma de suas praias banhadas pelo Oceano Pacífico, visitar o território chileno é
uma aventura que você jamais vai se esquecer!

Vamos juntos?
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Principais
dúvidas

07

O que preciso saber?

Durante o planejamento de uma viagem, dúvidas a respeito
do destino podem surgir como, por exemplo, como é o
clima, se exige visto etc.
E para você que está vindo para o Chile, para te ajudar com
esse planejamento, neste Guia do Turista compilamos as
principais dúvidas de turistas e que podem te guiar antes e
durante da sua viagem.
Esperamos que aproveite ao máximo e que aqui construa
lindas histórias e recordações! Conte conosco e boa
viagem!
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O que preciso saber?
Preciso de passaporte para viajar para o Chile?
Os brasileiros podem viajar tranquilamente ao Chile portando o passaporte ou apenas a carteira de
identidade, desde que esta não possua mais de 10 anos desde a sua expedição. Além disso, o país não
exige visto para os turistas do Brasil. ATENÇÃO: Guarde o documento de imigração entregue no
aeroporto do Chile. Ele deve ser devolvido em sua saída do país.
Quais são os aeroportos de Santiago - Chile?
Santiago possui um aeroporto para chegada de vôos: o Aeroporto Internacional Comodoro Arturo
Merino Benítez. Lá, chegam milhares de turistas de todos os lados do mundo que buscam conhecer a
capital do Chile e que também buscam viajar pelo país, já que é através dele que se faz conexão entre as
demais regiões chilenas, como por exemplo o Atacama.
É exigido o seguro viagem?
O Chile não exige que o turista tenha um seguro-viagem contratado para entrar no país. Mas, sempre
sugerimos aos nossos clientes que o contrate, levando em consideração algum imprevisto ou
emergência que, sem o seguro, encareceria demais o atendimento.
Qual idioma se fala?
O idioma oficial do Chile é o espanhol e os chilenos possuem gírias próprias que o caracterizam e fica
fácil diferenciá-los de outros nativos da língua espanhola. Por isso, aconselhamos que você aprenda as
palavrinhas básicas para que possa se comunicar sem problemas.
Qual é a moeda oficial e qual levar?
A moeda oficial do Chile é o peso chileno (sigla CLP), mas você pode viajar com reais ou dólares,
dependendo do câmbio na época da viagem.
Onde trocar dinheiro?
No país, principalmente na capital, existem muitas casas de câmbio, nas quais você consegue trocar o
seu dinheiro sem dificuldades, sendo necessária apenas a apresentação da sua cédula de identidade ou
do seu passaporte. Em Santiago, as mais conhecidas estão na Rua Agustinas, no centro.
Posso sacar dinheiro?
Sim, nos caixas eletrônicos operados pela Redbanc. Para realizar o saque, insira o cartão de crédito e
digite a senha. Selecione a opção “For Foreigners” e siga atentamente as instruções indicadas na tela.
O Chile é um país seguro?
Falando de uma maneira geral, o Chile é um país bem seguro, principalmente se formos comparar com
as grandes cidades do Brasil. Mas, isso não quer dizer que você não precisa tomar cuidado.
Não ande completamente desligado, principalmente pelo centro da cidade, e fique sempre atento com
os seus pertences pessoais, especialmente em ruas de maior movimento e no transporte público.
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O que preciso saber?
Como é o clima?
Devido ao seu território estar distribuído em uma estreita e longa faixa de terra, o Chile possui as 4
estações do ano bem marcadas.
O outono tem como principal característica as folhas secas caídas nas ruas; a primavera é bem florida e
colorida; o inverno com temperaturas negativas; e um verão bem intenso e seco, já que raramente se
chove no país.
Quando neva?
Geralmente, neva entre junho a setembro, mas tudo depende da vontade da natureza. Mas,
normalmente, nos centros de esquí há neve de junho a setembro.
Como é o transporte público?
Percorrer pela cidade de Santiago usando o ônibus e/ou o metrô é extremamente fácil e funcional. A
única exigência é que você possua a Tarjeta Bip, já que não existe cobrador para pagamento em
dinheiro. Você pode comprá-la em qualquer estação de metrô da cidade de Santiago.
Preciso tomar vacina antes de viajar ao Chile?
Não é necessário tomar vacinas para entrar no país.
O que não posso levar na mala?
É proibido entrar no Chile com produtos ou subprodutos de origem animal ou vegetal sem tê-los
declarado no formulário de declaração de bens e bagagem e entregue às autoridades do “Servicio de
Agricultura y Ganadería” do Aeroporto.
O que é recomendável trazer na mala?
Na hora de montar a sua bagagem, leve em consideração que o Chile é um país com as estações do ano
bem marcadas, lembrando que o verão é bem intenso e o inverno é bem rigoroso.
Posso dirigir portando a minha carteira de habilitação do Brasil?
De acordo coma a Lei Chilena Nº 20.046, é permitido que o brasileiro dirija no Chile com a habilitação do
Brasil. Como turista, você pode dirigir usando a sua carteira por noventa dias, período em que o visitante
está autorizado a permanecer no país. Lembre-se também que, junto com a sua carteira de motorista,
você deverá estar portando a carteira de identidade ou passaporte.
Qual é o fuso horário?
O Chile fica bem próximo ao Brasil e a diferença de fuso horário será de, no máximo, 2 horas,
dependendo da época do ano.
Final de maio, junho, julho e começo de agosto: 1 hora a menos em Santiago.
Final de agosto, setembro, começo de outubro, final de fevereiro, março, abril e começo de maio: o
horário é o mesmo do Brasil.
Final de outubro, novembro, dezembro, janeiro e começo de fevereiro: com o final do horário de verão
no Brasil, o horário é o mesmo.
10

O que preciso saber?
Qual é o melhor lugar para se hospedar?
A melhor resposta para essa pergunta é: depende do que você busca e quanto você está proposto a
gastar com hospedagem.
Mas, de uma maneira geral, os bairros de Las Condes, Vitacura, Providencia e Centro são alguns dos mais
procurados. Las Condes e Vitacura são os mais chiques, com muitos hotéis de luxo. Já o Centro conta
com boa variedade de hotéis econômicos. E, para aqueles que buscam mais agitação, o bairro de
Bellavista é o mais movimentado, com muitos hostels rodeados de bares, casas noturnas e restaurantes.
Como fazer ligações?
Para realizar ligações para o Brasil, o passageiro pode contratar o roaming com a sua operadora e deve
discar +55 + (operadora) + (DDD) + número de telefone.
Uma dica complementar é que você também pode utilizar os centros de chamadas que ficam espalhados
por Santiago, que cobram, em média, 130 pesos o minuto.
Para receber ligações, lembre-se que o código telefônico do Chile é 56 e de Santiago é 2.
Uma alternativa, caso necessite de um telefone apenas para navegar pela internet para buscar itinerários
e dicas sobre o país, é comprar um chip de uma das operadoras disponíveis no Chile e colocá-lo em seu
celular durante a viagem. As operadoras mais usadas são Entel, Movistar, Claro e Wom.
Qual é a voltagem das tomadas?
A voltagem no Chile é 220. Por isso, tome cuidado com os seus aparelhos. Lembrando que, geralmente,
os carregadores de celular e notebook são bivolt.
Preciso de adaptador de tomada?
O padrão de tomadas brasileiro é de três pinos, com um dos pinos levemente acima dos outros dois. Já,
o padrão chileno é de três pinos alinhados, exigindo um adaptador.
Posso tomar água da torneira?
Apesar de toda água do Chile ser filtrada e poder ser tomada direto da torneira, é preciso ter cuidado já
que ela possui muitos sais minerais e, para quem não está acostumado, pode não cair bem e acabar
atrapalhando a viagem.
É verdade que o consumo de bebidas alcoólicas não é permitido nas ruas?
Sim, é proibido consumir bebidas alcoólicas em lugares públicos, como ruas, parques, praias e estádios.
O que é IVA?
IVA (Impuesto al Valor Agregado) é o imposto que você paga para tudo que compra aqui no Chile:
comida, bebida, passeios e hospedagem. Mas, atenção, os turistas que pagam a hospedagem em dólar,
euro ou cartão de credito internacional podem ter isenção da taxa.
Por isso, é bom consultar as condições no seu hotel antes para aproveitar esse benefício.
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O que preciso saber?
Quantos vinhos posso levar na mala de volta ao Brasil?
Segundo a Receita Federal, é permitido transportar 12 litros de bebidas alcoólicas sem pagar taxas na
alfândega. Se cada garrafa tem 750 ml, então são permitidas 16 garrafas por pessoa. Lembrando que
não pode ultrapassar os 23 quilos permitidos pelas companhias aéreas.
É permitido levar garrafas na bagagem de mão?
As cias aéreas que fazem Brasil – Chile permitem até 4 garrafas na bagagem de mão. Mas, sempre
confirme esta informação com a sua companhia aérea.
Se preciso de socorro, quais são os contatos de emergência?
Telefones de emergência:

Ambulâncias: 131

Consulado Brasileiro:
Rua Los Militares 6191 – Las Condes
Telefone: 02 2820 5800
Atendimento entre 10h e 13h30

Embaixada do Brasil:
Av. Apoquindo 3039, sala 201 /202
Las Condes
Telefone: 02 28763400

Bombeiros: 132

Polícia civil (carabineros): 133

Quais os melhores lugares para se comprar...
Vinhos?
O melhor lugar para comprar vinhos reservas é, sem dúvida, nos supermercados. Os mais famosos são
Jumbo, Tottus e Líder, que possuem sessões dedicadas ao vinho, com grandes variedades e preços
excelentes.
Artigos eletrônicos?
As lojas Paris, Ripley e Fallabela possuem departamentos de tecnologia, com variedade, qualidade e
excelentes preços.
Roupas, sapatos e acessórios?
Além das conhecidas lojas como Falabella, Ripley e Paris, Santiago possui diversos Outlets, famosos entre
os turistas e que oferecem vários produtos de marcas com preços acessíveis (até 60% de desconto).
Para quem busca peças mais exclusivas, variedades e novas coleções, recomendamos os shoppings
Parque Arauco, Costanera e Alto Las Condes.
Cosméticos/maquiagem/perfumes?
Sem dúvida, as lojas Paris, Ripley e Fallabela são as mais indicadas.
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Onde se
hospedar?
A hora de escolher onde se hospedar pode parecer tarefa difícil para quem ainda não conhece Santiago do Chile.
Com diversos Bairros Turísticos e milhares de opções de hospedagens, essa passa ser a principal dúvida do turista
brasileiro. Mas, afinal, qual é o melhor lugar para se hospedar?
A resposta dessa pergunta é: tudo vai depender do seu gosto e do seu bolso. Mas, como dica principal, procure
opções de Hotéis que sejam de fácil acesso durante a sua estadia.
Se procura usar o metrô como meio de transporte, por exemplo, procure hotéis que estejam perto de estações.
Se gosta de caminhar e quer fazer os principais pontos turísticos por conta própria, o centro da cidade e região de
Providencia são as melhores opções.
Sobre os bairros, indicamos:
Bellavista é um bairro boêmio, cheio de bares e restaurantes, com destaque para o famoso e bem turístico Pátio
Bellavista. Ali também está a subida para o Cerro San Cristóbal e a La Chascona, mais famosa residência de Pablo
Neruda. Apesar do burburinho e de alguns restaurantes mais caros, há ruas tranquilas nos arredores e opções de
hospedagem mais em conta.
Lastarria é um bairro histórico e muito turístico. Nele, você encontrará o lindíssimo Museu Nacional de Belas
Artes e o Parque Forestal. Bem localizado, tem ótimas opções gastronômicas e de lazer noturno, além de vários
outros pontos de interesse. As hospedagens têm preços variados e diferentes tipos de acomodações.
Providencia é um setor com os bairros mais procurados pelos turistas. Bem localizado, é um excelente lugar para
quem quer praticidade e opções de lazer. Tem várias estações de metrô perto, muitas casas de câmbio e diversos
tipos de restaurantes ― tanto para um lanche rápido quanto para algo mais especial. A hospedagem não é tão
cara quanto no vizinho Las Condes.
Las Condes é um bairro charmoso, com muitos prédios comerciais e restaurantes luxuosos. Concentra alguns
lugares imperdíveis, como o mirante Sky Costanera, localizado no prédio mais alto da América Latina. Área nobre
da cidade, é excelente para quem deseja conforto e sofisticação, já que as principais hospedagens são hotéis 5
estrelas.
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Curiosidades
Gastronômicas
Os chilenos amam abacate (palta em espanhol), especialmente na sua versão
salgada, o que pode parecer estranho para nós brasileiros, que geralmente
comemos a fruta com açúcar.

Os vinhos chilenos são famosos por sua qualidade e variedade de vinhedos. Mesmo
sendo fácil e barato de provar em qualquer restaurante, o que vale mesmo é
conhecer o processo de produção numa deliciosa visita a uma vinícola. Não deixe
de visitar pelo menos uma.

Um dos pratos típicos do Chile é a empanada. Você poderá encontrá-la assada ou
frita e de vários sabores; como queijo, napolitana (queijo e tomate), de jamón y
queso (queijo e presunto) e, a mais tradicional, conhecida como empanada de pino
(carne, ovo e azeitona).⠀

Terremoto é o drinque mais típico do Chile e dizem que ele ficou conhecido após
dois repórteres alemães, que cobriam os acontecimentos do abalo sísmico que
atingiu o país em 1985, experimentarem a bebida na tentativa de amenizar o calor
que sentiam. Um deles, após tomar o drink adocicado, levantou-se e sentiu os seus
efeitos, exclamando “¡Este sí que es un terremoto!”, algo como “Isso sim é um
terremoto!”. Apesar de possuir várias receitas, é o bar “La Piojera” que tem a fama
de prepará-lo de maneira mais tradicional, com vinho branco, Fernet, sorvete de
abacaxi e açúcar.
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Curiosidades
Gastronômicas
Ceviche é um prato de peixe cru que fica marinando (até praticamente cozinhar) no
suco de limão. No Chile, além do peixe branco, o ceviche pode ser feito com Salmão
e mariscos. Na receita clássica chilena ainda vai cebola, coentro, pimentão e
pimenta.
O pastel de choclo é um prato que faz parte da culinária chilena, feito a base de
milho, recheado com carne picada, frango, ovos cozidos, azeitonas e passas. É um
pouco parecido com a nossa pamonha. Tudo é preparado em um prato de argila e
depois levado ao forno para assar e gratinar uma fina camada de açúcar que é
colocado por cima.
O pisco sour é uma versão preparada com pisco – aguardente de uva que contém
entre 35° e 40° de teor alcoólico, ou seja, é uma bebida docinha, gostosa, mas
muito forte. O mais famoso é preparado com suco de limão, mas há outras versões
com outras frutas, como manga, morango e maracujá.

O Lomo a Lo Pobre é um prato, chileno, servido com carne de boi (filé), ovo frito
(aliás, você vai encontrar vários pratos com ovos no Chile) com detalhe especial:
gema mole, batata frita e, para dar o toque especial, a boa e velha cebola. Outras
opções do prato incluem frango ou salmão no lugar da carne de boi.

Quem disse que só se come cachorro-quente com salsicha, ketchup e mostarda?
No Chile, ele ainda ganha um ingrediente extra: a palta (acabate) e é conhecido
como Italiano.
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Principais
Pontos
Turísticos
Santiago
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Parque Metropolitano,
Funicular e Teleférico
Santiago
O Parque Metropolitano de Santiago é considerado o maior parque urbano da América Latina e o quarto
do mundo. Ele concentra vários dos ícones da cidade, como o santuário da Inmaculada Concepción, mais
conhecido como a Virgem do Cerro San Cristóbal, com seus 14 metros de altura.
Outros atrativos são o zoológico, o Jardim Japonês e o Cerro San Cristóbal. Sem se esquecer, claro, do
funicular de Santiago, com seus quase 500 metros de extensão; e o teleférico, que atravessa a capital,
proporcionando uma expêriencia surpreendente para os visitantes.
O teleférico de Santiago atinge os 828 metros em seu ponto mais alto e abrange um total de 4,8 kms em
suas três estações: Oasis, Tupahue e Cumbre.
Aberto de terça a domingo de 10h às 19:45 horas.
13
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Palacio La Moneda
Palácio La Moneda é a sede do governo do estado do Chile e um
dos pontos turísticos mais buscados. Lá, acontece uma das
cerimónias mais tradicionais de Santiago: a Troca de Guarda
Presidencial.
Realizada de dois em dois dias, às 10h nos dias de semana e às 11h
aos finais de semana, a cerimônia está presente desde 1851 e
começa na Plaza de la Ciudadanía, na Avenida Bernardo O’Higgins,
onde há uma grande bandeira chilena. De lá segue até a Plaza de la
Constitución, localizada na parte norte do Palácio de La Moneda.

La Chascona
La Chascona, declarada Monumento Nacional em 1990, foi uma das
casas do poeta Pablo Neruda e está localizada no bairro Bellavista,
na comuna de Providencia, em Santiago do Chile.
Seu nome homenageia sua última mulher, Matilde Urrutia, devido a
sua grande cabeleira bagunçada (chascona) ruiva. Atualmente, ela é
uma casa museu que abriga diferentes coleções pessoais do prêmio
Nobel de Literatura e é aberta para visitação.

Templo Bahai
Localizado aos pés da Cordilheira dos Andes, o Templo Bahá’í
chama atenção por sua incrível arquitetura, já que sua forma
característica de flor é apreciável de vários pontos de Santiago
do Chile.⠀Quando visitá-lo, não vá embora antes de assistir ao
pôr do sol diretamente de seu jardim.

Gran Costanera
O Gran Costanera tem 300 metros de altura e possui um shopping
com mais de 300 lojas, o Costanera Center; e um mirante e
observatório de 360 graus, o Sky Costanera, que fica no 62º andar e
oferece ao visitante uma vista incrível da capital. De lá de cima é
possível observar as ruas e até a neve das montanhas da Cordilheira
dos Andes, sendo um passeio imperdível para realizar,
principalmente no fim do dia, para ver o pôr do sol.
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Catedral de
Santiago
A Catedral Metropolitana de Santiago é o principal
templo católico do Chile e foi construída em 1541,
juntamente com a fundação da cidade. Está localizada
na Plaza de Armas e é considerada um monumento
Nacional. ⠀Já foi destruída por terremotos e alguns
enfrentamentos mapuches, sendo reconstruída
constantemente até que, em 1800, foi declarada
oficialmente como concluída.

Museu de Bellas
Artes
O Museu Nacional de Belas Artes é uma das mais
importantes instituições culturais do Chile e um dos
mais antigos museus de arte da América Latina.
Conserva um patrimônio artístico composto por mais
de 3000 peças.

Mercado Central
O Mercado Central de Santiago está localizado em um
edifício que foi nomeado Monumento Histórico em 1984 e
possui o que há de melhor da culinária e cultura chilenas.
Com dezenas de restaurantes, desde especializados em
frutos do mar e comida típica, nele você também encontrará
locais que vendem artesanatos e lembrancinhas.
19

Cerro Santa
Lucía
O Cerro Santa Lucía é o lugar exato onde a cidade
de Santiago foi fundada, em 1541. No ano 1872,
foi transformado em um parque urbano, atraindo
turistas e santiaguinos que desejam ter uma visão
ampla da cidade e fugir um pouco do caos da
capital, já que interiormente ele possui trilhas e
árvores.
Pode ser visitado todos os dias de 09h às 20
horas.

Parque
Forestal
O Parque Forestal é um importante pulmão para
Santiago e percorrendo suas trilhas se pode
chegar da Plaza Baquedano até a Estação
Mapocho, estando entre o Museu de Belas Artes,
o Museu de Arte Contemporânea, entre outros.
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Museu da
Memória e dos
Direitos Humanos
O Museu da Memória e dos Direitos Humanos é
dedicado à memória das vítimas da ditadura militar
chilena.
Localizado a poucos passos do metrô Quinta Normal,
você pode vsitá-lo de terça a domingo, das 10h às 18h.

Museu de Arte
Pré-colombiana
Visitar o Museu de Arte Pré-Colombiana é ter a
oportunidade de ver peças com mais de 3000 anos de
idade que se referem ao modo de vida das culturas
pré-hispânicas e sua visão espiritual, além das múmias
Chinchorro, as mais antigas do mundo.

Museu Histórico
Nacional
Este é um dos museus mais importantes de Santiago.
Localizado na Plaza de Armas, possui uma coleção de obras
que te convidam a fazer um trajeto pela história do Chile.
Outro dado histórico é que o edifício já foi usado como
Palácio da Real Audiência e depois como Palácio do Governo
do Chile Independente.
Funciona de terça a domingo, das 10h às 17h30.
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Parque
Bicentenário
O Parque Bicentenário é um excelente lugar para andar,
praticar esportes, passar uma tarde livre e fazer um piquenique
em uma extensa área verde. Além disso, ele tem uma das vistas
mais privilegiadas da área financeira de Santiago e seus novos
arranha-céus.

Pátio Bellavista
O Pátio Bellavista está localizado onde estavam antigas
fábricas abandonadas e também alguns conjuntos de
pequenas casas. Oferece uma grande variedade
gastronômica e possui atraentes lojas que vendem
artesanatos, moda, lembranças, joias, livros e muito mais.

Bairro
Lastarria
O Bairro Lastarria é um dos mais charmosos de Santiago e
chama a atenção por reunir restaurantes atraentes e artistas
de ruas que apresentam e vendem as suas mais variadas
obras.
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Experiências

Santiago de Chile
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City Tour Santiago

Roteiro:
Viva a experiência de mergulhar na cultura desta cidade emoldurada pela Cordilheira dos Andes, e
conheça os seus principais pontos turísticos e as suas mais contadas histórias. Nosso City Tour te levará
para conhecer a Plaza de Armas, casco histórico de Santiago; Providencia, um setor que concentra
importantes áreas residenciais e comerciais; o Parque Bicentenario, um dos parques mais importantes
da região metropolitana; e finaliza no Histórico Mercado Central de Santiago, oportunidade única para
desfrutar dos frutos do mar.
Inclui: transporte de hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o ponto final: Mercado Central). Horário de saída:
7h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol

Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Bairro Itália + Teleférico

Roteiro:
Este passeio exclusivo Somos Tour te leva a conhecer e descobrir o fascinante Bairro Itália, o bairro
Design da capital chilena, com estilistas de moda contemporânea, artistas, alfaiates, as cafeterias mais
interessantes, as galerias mais charmosas e os restaurantes mais diferentes, todos localizados nas
clássicas casas recicladas do antigo e elegante bairro.
Com este tour, você também vai conhecer e visitar o morro mais alto e mais importante da cidade, o
"Cerro San Cristóbal", subindo pelo seu famoso Funicular. Lá, será possível entrar exclusivamente na sala
de máquinas e descer pelo Teleférico até o bairro da Providência, te presenteando com as melhores
vistas e as mais lindas fotos panorâmicas de Santiago. É uma oportunidade diferente de conhecer a
cidade mais moderna da América Latina e voltar para casa com recordações de experiências únicas.
Inclui: transporte de hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, entrada ao Cerro San Cristóbal +
Teleférico + Casa de Máquinas e degustação de vinhos.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 5 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 14h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida

Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Andes Panorâmico Verão

Roteiro:
Nosso tour, durante o verão, além de proporcionar que você conheça os principais centros de esquí do
país (Valle Nevado, El Colorado e Farellones), também oferece com exclusividade ao cliente Somos Tour a
possibilidade de brincar no Parque Farellones, com as atividades: cadeira panorâmica, tirolesa e trilha
pela imensidade da Cordilheira.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e ticket para as atividades do
Parque Farellones (cadeira panorâmica, tirolesa e trilha pela imensidade da Cordilheira).
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Andes Panorâmico Inverno

Roteiro:
A partir de 2.400 metros acima do mar, viva a experiência de conhecer a imponente Cordilheira dos
Andes, subindo as suas mais de 60 curvas de 180 graus, onde você visitará os mais conhecidos e mais
importantes centros de esqui da América do Sul: Farellones, El Colorado e Valle Nevado, este último
referência, também, por seus hotéis de luxo nas montanhas andinas.
Inclui: transporte com seguro de passageiro, guia bilíngue, 1 Ticket Cadeira Panorâmica na estação El
Colorado e 1 Pisco Sour ou Bebida.
Não Inclui: almoço, roupas, teleférico e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Valparaíso e
Viña del Mar
+ Navegação

Roteiro:
Nosso tour começará por Valparaíso, nomeada como joia do pacífico e conhecida pela sua boemia, por
seus morros e as suas ruas coloridas, os seus 45 ascensores e os grafites de seus muros que contam
muitas das suas histórias. Vamos percorrer pelo seu centro histórico, onde está a Plaza Sotomayor, e
local com edifícios históricos e de arquitetura com influência europeia, para depois seguirmos para o
porto da cidade, onde você realizará um passeio exclusivo de barco e poderá ver navegações da
marinha, além dos famosos leões marinhos.
Depois de visitar Valparaíso, seguiremos para Viña del Mar, conhecida como Cidade Jardim. Nela, você
terá um tempo para tirar uma foto com o seu cartão postal, o Relógio de Flores; e também para tentar
molhar os pés nas águas do congelante Oceano Pacífico em uma de suas mais lindas praias; e conhecerá
o Museu Fonck, onde há uma estátua original da Isla de Pascoa.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e navegação.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida

Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Isla Negra e Vinícola
Undurraga

Roteiro:
Isla Negra é um dos setores mais encantadores da costa chilena central, onde está localizada uma das
residências do Nobel Pablo Neruda, agora convertida em um museu. Um lugar mágico, cheio de cantos e
objetos estimados pelo poeta, conhecido por ser um grande colecionador. No tour, também visitaremos
uma das vinícolas mais tradicionais do país, a Viña Undurraga, onde, além de uma degustação e um
tour pelo vinhedo, você conhecerá, exclusivamente, a sua sala de aromas e voltará para casa com uma
garrafa de vinho do Neruda (sujeita à disponibilidade).
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, entrada ao Museu Pablo
Neruda, degustação de 3 taças de vinho, visita exclusiva à sala de aromas e vinho Pablo Neruda de
presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Ski Day Farellones
Iniciante

Roteiro:
Farellones é um dos centros de esqui mais visitados na alta temporada de neve do Chile. Nele, você terá
a oportunidade de dar os seus primeiros passos como iniciate no esqui. Sem dúvidas, será uma
experiência inesquecível e para guardar na memória.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, 1 Ticket Iniciante, aulas coletivas
e equipamento.
Não Inclui: almoço, teleférico, roupas e gorjetas opcionais.
Operação: segunda a sexta/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Ski Day El Colorado
Iniciante

Roteiro:
A 36 km e quase 45 minutos de Santiago, você vai encontrar o centro de esqui El Colorado, um cenário
fantástico para desfrutar com seus amigos e familiares.
El Colorado conta com toda a infra-estrutura necessária, juntamente com outros serviços, como
restaurante e Hotel para que você só se preocupe em se divertir e aproveitar ao máximo a experiência.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, 1 Ticket Iniciante, aulas coletivas
e equipamento.
Não Inclui: almoço, teleférico, roupas e gorjetas opcionais.
Operação: segunda a sexta/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Ski Day Valle Nevado
Iniciante

Roteiro:
Se você sonha em esquiar em um visual paradisíaco ou ver o mundo do alto de uma montanha coberta
de neve a 3 mil metros do nível do mar, no Chile esse sonho pode se tornar realidade. Basta visitar o
Valle Nevado, localizado na Cordilheira dos Andes, e considerado um dos mais modernos e importantes
centros de esqui da América Latina. Nele, você vai vivenciar a experiência de estar no meio de uma pista
de esqui, mesmo sem saber esquiar. E o melhor: tudo com uma excelente infraestrutura e o máximo de
conforto.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro + guia bilíngue, 1 Ticket iniciante, aulas
coletivas e equipamento.
Não Inclui: almoço, teleférico, roupas e gorjetas opcionais.
Operação: segunda a domingo/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Parque Farellones
Viva la Montaña

Roteiro:
Farellones é um verdadeiro Parque de Diversões na neve, localizado na Cordilheira dos Andes. Nele, você
vai voltar a ser criança com as suas diversas atividades. Ande de teleférico, brinque no tobogã na neve
(com boia), ande de bicicleta sobre o gelo (com grandes rodas) e, claro, não esqueça de praticar o
esporte favorito dos brasileiros: esquibunda. Sem dúvidas, será uma experiência única para você viver
nas montanhas andinas.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e 1 Ticket atividades (Tubing,
Fatbikes, Mountain Kart, Canopy, Trenó).
Não Inclui: almoço, roupas e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Portillo

Roteiro:
Imagine viver a experiência de visitar o centro de esqui mais antigo da América Latina e se vislumbrar
com a beleza e os encantos da Laguna del Inca, cercada por montanhas nevadas e conhecida pela
tonalidade azul turquesa de suas águas. Deve ser incrível, não é mesmo? Saiba que o sonho de conhecer
este lugar, que mais parece um paraíso, está perto de se realizar. Ao viajar conosco, entraremos no
coração da Cordilheira dos Andes, a 160 quilômetros da cidade de Santiago, e chegaremos até Portillo.
Pelo caminho, serão várias as surpresas que te esperam, como visualizar as ruínas de um trem que
atravessa a Cordilheira dos Andes e que guarda histórias em cada canto.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e box lunch.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados

Seja pontual e siga as instruções do guia
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Cajón de Maipo +
Embalse El Yeso

Roteiro:
Cajón del Maipo é um dos belos tesouros naturais encontrados na área central do Chile e, ao visitá-lo,
você conhecerá alguns de seus mais incríveis encantos, como o Rio Maipo, Parque Salto el Yeso, a
Cascada El Yeso e Embalse el Yeso. O passeio te leva também para o povoado de San José del Maipo; a
estação de trem El Melocotón; o antigo túnel Tinoco; a Casa Chocolate; e finaliza com a parada feita para
um piquenique e para que você tenha um momento de relaxamento em meio a natureza dos Andes
antes de retornar a Santiago.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e piquenique.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 10 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Alyan Sunset

Roteiro:
Visitar a Alyan é um passeio imperdível para quem busca conhecer uma vinícola com mais tranquilidade
e exclusividade. O tour oferecido é único, o qual a sua taça nunca vai ficar vazia e onde você conhecerá a
sua história e se encantar com cada detalhe. Além disso, durante o jantar oferecido, até o dono do
vinhedo pode se sentar ao seu lado para bater um papo.
Uma vinícola boutique e familiar que te convida para viver a experiência de percorrer pela sua bodega,
provar seus vinhos e terminar o passeio com um lindo pôr do sol assistido do mirador da casa construída
da madeira da reciclagem de barris antigos.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, tour guiado ao entardecer,
degustação de 3 vinhos e jantar (tábua de queijos e petiscos + prato principal + vinho e água +
sobremesa).
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 5 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 15h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol

Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Concha y Toro
Tradicional

Roteiro:
Fundada em 1883, a Vinícola Concha y Toro é hoje a maior produtora de vinho da América Latina e uma
das 10 maiores fabricantes de vinho do mundo. Quando visitá-la, você terá a oportunidade de degustar
alguns dos seus rótulos, percorrer seus jardins e conhecer externamente o antigo casarão da família
Concha y Toro. Além disso, viverá a experiência de se aproximar da lenda de um dos seus vinhos mais
renomados mundialmente, o Casillero del Diablo.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação de 3 vinhos e taça
de vinho Concha y Toro de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Concha y Toro
Premium

Roteiro:
A vinícola Concha y Toro está localizada a apenas 1 hora de Santiago, na região de Pirque. Na visita, você
irá conhecer algumas das plantações tradicionais de diferentes uvas que dão origem aos vinhos da
marca. Você será capaz de conhecer o exterior e o interior da residência de verão de seu antigo dono,
Don Melchor de Concha y Toro, seus entornos de belos parques e jardins, adegas de guarda e vai saber
mais sobre a história da lenda do Casillero del Diablo. No final do seu passeio, poderá acessar a loja onde
vai encontrar uma variedade de garrafas de vinho.
Além disso, durante o tour Marques, você vai viver a experiência de experimentar a linha Super Premium
Marques da casa concha ao lado de um sommelier da casa.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação da linha super
Premium Marques e taça de vinho Concha y Toro de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol

Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Undurraga
Tradicional

Roteiro:
Localizada a menos de uma hora de Santiago, Undurraga é uma das vinícolas mais antigas do Chile. Nela,
você vai realizar um tour guiado pelo parque da família Undurraga e aprender sobre os diferentes tipos
de uvas cultivadas no local, além de viver a experiência de conhecer, exclusivamente, a sua sala de
aromas. A visita te levará às bodegas subterrâneas da vinícola e ao acervo de arte pré-colombiana,
terminando com a degustação de três tipos de vinho da casa.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação de vinhos e taça
de vinho Undurraga de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Cousiño Macul
Tradicional

Roteiro:
Com mais de 150 anos de história, a VInícola Cousiño Macul tem sido testemunha das mudanças
ocorridas em Santiago. Fundada por Isidora Goyenechea de Cousiño, quem ostenta o título de ser a
primeira mulher à frente de uma empresa do ramo vitivinícola, Cousiño Macul também foi pioneira na
exportação de vinhos nacionais, posicionando o Chile como uma referência na indústria desde o final do
século XIX.
Outra característica do vinhedo que o torna especial é que é o único que segue sendo administrado por
sua família fundadora. Ao visitá-lo, você também conhecerá a sua bodega original, construída em 1872
por arquitetos franceses trazidos ao país exclusivamente para este propósito.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação de vinhos e taça
de vinho Cousiño Macul de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol

Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Santa Rita
Tradicional

Roteiro:
Santa Rita é cercada por um ambiente natural único, onde convivem a tradição do vinho, a história, a
cultura e a gastronomia chilenas.
Em sua visita, você vai explorar a moderna fábrica de engarrafamento da vinícola e conhecer suas adegas
mais antigas que, durante o processo de independência do Chile, serviram de abrigo para 120 bravos
patriotas que foram comandados por Bernardo O' Higgins.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação de vinhos e taça
de vinho Santa Rita de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vinícola Santa Rita
Premium

Roteiro:
O tour premium da Vinícola Santa Rita te permitirá conhecer o Parque Centenário; a Capela Neogótica; o
Museu Andino; as termas romanas; “Adega 1”, construída a base de “cal e canto” (argamassa feita de cal e
clara de ovos) e a “Adega dos 120 Patriotas”, que deu origem ao vinho que leva o mesmo nome.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, degustação de vinhos,
harmonização com queijos finos, taça de vinho Santa Rita de presente e tábua de queijos de presente.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 12h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Rota do Vinho - Valle de
Colchagua

Roteiro:
Ao realizar a rota do vinho de Colchagua, considerada uma das mais importantes do Chile, você
conhecerá duas das melhores vinícolas do país. A primeira delas será a vinícola Santa Cruz, que, além de
uma degustação de seus vinhos guiada por um de seus sommeliers, oferece um passeio de teleférico,
que te transportará até as réplicas de aldeias Mapuche, Aymara e Rapa Nui, culturas que inspiram a
elaboração dos seus rótulos.
Por fim, o segundo vinhedo que você vai visitar será a Montes. Com garrafas e decoração interior
representadas por figuras de anjos, a vinícola tem princípios baseados no Feng Shui, acreditando na
harmonia da vida e no equilíbrio dos elementos da natureza.⠀Durante o tour, você vai entender mais
sobre o processo de produção de seus rótulos, todos baseados na sustentabilidade, e visitará a sala
onde estão um dos seus vinhos mais premiados que descansam em barricas ao som de cantos
gregorianos.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e degustação de vinhos.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 10 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 6h40, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida

Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Rota do Vinho - Valle de
Casablanca

Roteiro:
O Valle de Casablanca fica a apenas 80km da capital Santiago e o seu fácil acesso pela Ruta 68 (a mesma
que leva a Viña del Mar e Valparaíso) faz com que seja um dos destinos mais indicados a turistas que
queiram vivenciar a cultura do vinho chileno. A sua proximidade ao oceano Pacífico faz com que seja
exposto a grandes oscilações de temperatura, assim como uma maior umidade do ar, criando o
microclima ideal para as uvas brancas que precisam de um maior tempo de maturação. O resultado é a
produção de vinhos brancos e espumantes de excelente qualidade, possivelmente os melhores
produzidos no país.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e degustação de vinhos a 2
vinícolas a escolha (Indómita, VIñamar, Casas del Bosque, Emiliana, Veramonte ou El Cuadro).
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 8 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Bali Hai Cena Show

Roteiro:
Desfrute de um delicioso jantar acompanhado de um exótico e folclórico espetáculo oferecidos pelo
único restaurante polinésio da América Latina. Bali Hai possui uma proposta única, mostrando aos
turistas o melhor dos bailes da cultura Rapanui (Ilha de Páscoa) e demais regiões do Chile.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, cardápio completo (água
mineral, aperitivos, prato de entrada, prato principal, ½ garrafa de vinho ou refrigerante/suco, sobremesa
e café).
Não Inclui: gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 19h20, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve dinheiro para gorjetas opcionais
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Buin Zoo

Roteiro:
Venha desfrutar de um lugar único, mágico e incrível, conhecendo e viajando pelo mundo animal.
Durante o passeio, você poderá observar mais de 2.000 animais de mais de 400 espécies diferentes e
ainda terá a oportunidade de assistir a um verdadeiro espetáculo de lobos marinhos. Considerado o
maior zoológico do Chile, o Buin Zoo - Seu passaporte para a aventura, não conta com expositores de
animais, mas mundos projetados para atender a todas as necessidades de bem-estar de seus
habitantes. Sem dúvidas, será uma experiência inesquecível para viver com a sua família.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, ticket Buin Zoo e ticket Buin
Marino.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas. Serviço não é realizado em férias de
inverno e feriados nacionais. (Crianças menores de 90 cms, não pagam).
Duração: 7 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Parque Safari

Roteiro:
Parque Safari (anteriormente Rancagua Zoo) é o primeiro Parque Safari do Chile e está localizado na
comuna de Rancagua. Está dividido em 4 safaris: Safari grande Felines, herbivorous Safari, Jurassic Safari
e Safari Expedition. Também tem várias atividades para toda a família, como passeio em caiaque, tirolesa,
quadriciclo, simuladores virtuais e videogames, entre outros.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e Ticket do Safari + Ingresso para
o Safari de leões e herbívoros.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 7 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Transfer

Roteiro:
Contamos com uma frota de modernos veículos guiados por motoristas profissionais para uma viagem
mais segura, tranquila e confiável. Deixe que cuidamos do seu transfer de/até aeroporto para que você
não tenha que se preocupar em nada mais além de viver experiências incríveis no Chile.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro.
Não Inclui: gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias.
Duração: Tranfer in: equipe aguarda 1 hora após a chegada do vôo. Transfer out: Saída com 4 horas
antes do horário do vôo.
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Puerto Varas
49

City Tour Puerto Montt e
Puerto Varas

Roteiro:
Começaremos o passeio desde a bela cidade de Puerto Varas, conhecida também como a Cidade das
Rosas para depois seguirmos para a cidade de Puerto Montt, onde teremos uma belíssima vista do
Oceano Pacífico e da Ilha Tenglo.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 9h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Vulcão Osorno

Roteiro:
Aproveite a experiência de subir ao Vulcão Osorno, com seu cone perfeito e sempre com neve. Para
acessar este marco, viajaremos por 50 minutos ao longo da costa sul do lago Llanquihue, passando por
uma das mais belas estradas cênicas do nosso país, entre campos verdes e a paisagem do lago. Quase
chegando à base do vulcão, passaremos pelo Parque Nacional Vicente Perez Rosales e, já na subida, você
apreciará uma vista panorâmica do vale do rio Petrohué e conhecerá uma cratera vulcânica extinta.
Outro ponto de grande atração será o mirante de onde você pode obter uma vista panorâmica do Lago
Llanquihue e dos vulcões ao redor. No final da estrada, você chegará ao centro de esqui e à cafeteria e,
opcionalmente, poderá acessar os teleféricos (não incluídos) que permitem uma vista imbatível deste
lindo pedacinho da região sul do Chile.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 9h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Llanquihue e Frutillar

Roteiro:
Começaremos nossa excursão em Frutillar, situada às margens do Lago Llanquihue e que foi fundada
pelos colonizadores alemães que chegaram na região dos lagos andinos durante o governo de Manuel
Montt. Frutillar conserva as características de sua colonização e é conhecida como a cidade da música.
Nela, sentimos uma agradável atmosfera cheia de casas coloridas, alegres jardins, cafeterias e casas de
chá e onde podemos ver o moderno Teatro del Lago e o mirador de Frutillar, uma das atrações mais
responsáveis por fotos dignas de um blog de viagens.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 9h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Peulla

Roteiro:
Peulla é um vilarejo próximo da divisa do Chile com a Argentina, bastante visitado por turistas. O local,
apesar de não ter tantos atrativos, chama a atenção pelos cenários bucólicos e tranquilos, onde a
natureza é soberana. O passeio que leva a Peulla começa com uma parada nos belos Saltos de Petrohué
e segue com uma navegação de quase duas horas pelo lago Todos Los Santos, chamado também de
lago Esmeralda por conta da coloração de suas águas. A navegação ao longo do lago é muita bonita, com
morros bem preservados e visão para os vulcões Osorno, Pontiagudo e Tronador.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 10 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Cruce Andimo

Roteiro:
Cruze pela Cordilheira dos Andes com o nosso Cruce Andino, excursão que une Chile e Argentina em
uma navegação inesquecível. (Serviço pode ser feito em 1 ou 2 dias) com alojamento em Peulla (adicional
a tarifa deste serviço). Durante o trajeto, você vai visitar Puerto Varas, Lago Todos Los Santos, Peulla, Lago
Frías, Puerto Blest, Lago Nahuel Huapi e Bariloche.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, navegação e guia bilíngue. Passeio válido para
hotéis do centro das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: hospedagem, almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 10 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Punta Arenas e
Puerto Natales
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City Tour Punta Arenas e
Puerto Natales

Roteiro:
Conheça Punta Arenas, a capital da Patagônia chilena, ponto de partida para expedições na Antártida e
que está localizada ao extremo sul do continente americano. Cidade pólo de imigrantes europeus, ela faz
parte da “Ruta del Fin del Mundo” e abriga atrativos imperdíveis, como o Cerro de la Cruz, a Praça Muñoz
Gamero e o Museu Salesiano Maggiorino Borgatello, um dos mais antigos do Chile. Nosso tour também
passa por Puerto Natales, uma cidade portuária no canal Señoret, no sul da Patagónia do Chile e a porta
de entrada para o Parque Nacional Torres del Paine.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Punta Arenas e Puerto Natales. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: hospedagem, almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 3 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 10h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Pinguino Rey

Roteiro:
Nesta excursão de dia completo, você conhecerá a parte norte da grade ilha de Tierra del Fuego. O tour
começa na pequena cidade de Porvenir, onde conheceremos o seu museu e de onde cruzaremos pelo
Estreito de Magalhães, canal que conecta as águas do oceano pacífico com as do oceano atlântico.
Depois, atravessaremos a ilha a caminho da colônia de pinguins Rey, segunda espécie de maior tamanho
depois da do Pinguim Imperador.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Punta Arenas e Puerto Natales. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 15 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia

57

Fuerte Buelnes

Roteiro:
Localizado em Punta Arenas, o “Fuerte de Bunes” é a experiência perfeita para entender como viviam os
marinheiros e a população ali instalados. Ao visitá-lo, você será surpreendido por esqueletos de
embarcações naufragadas devido a perigosa rota do tão temido Estreito de Magalhães e poderá ver
pinguins, golfinhos e baleias. O local é um importante museu histórico da patagônia chilena e próximo a
ele você poderá conhecer as ruínas da Cidade Rey Felipe de Espanha, conhecida como Porto da Fome; e
a Baía San Juan, lugar que serviu de expedições hidrográficas para Charles Darwin.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue. Passeio válido para hotéis do
centro das cidades de Punta Arenas e Puerto Natales. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 3 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h45, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Navegação Isla
Magdalena

Roteiro:
Para chegar até a Ilha de Magdalena, navegaremos por duas horas e cruzaremos o mítico Estreito de
Magalhães. Ao desembarcar na ilha, uma área protegida dentro do Monumento Natural Los Pinguinos,
nos depararemos com um verdadeiro espetáculo visual e sonoro proporcionados pelos pinguins. Sem
dúvidas, será uma experiência única durante a sua viagem pela Patagônia.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, navegação e guia bilíngue. Passeio válido para
hotéis do centro das cidades de Punta Arenas e Puerto Natales. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Torres del Paine

Roteiro:
O tour começa na Cueva del Milodón, notável caverna de 30 metros de altura, 270 metros de
comprimento e 200 metros de profundidade, onde foram encontrados vestígios de Milodón, uma
espécie de preguiça gigante que habitou a caverna há cerca de 10 mil anos.
Da caverna, seguiremos até o Parque Nacional Torres del Paine, conhecido por seus maciços e
imponentes gigantes de granito moldados pela força do gelo glacial. Lá, você será surpreendido pela
fauna, paisagem e surpresas locais.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, navegação e guia bilíngue. Passeio válido para
hotéis do centro das cidades de Punta Arenas e Puerto Natales. Estão excluídos os hotéis fora da área.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 12 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 7h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio

Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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San Pedro de
Atacama
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Géiseres del Tatio e
Machuca

Roteiro:
Nossa viagem para o Altiplano começa de madrugada para ver o nascer do sol em um dos principais
campos geotérmicos do mundo: os gêiseres do Tatio. São mais de 70 aberturas de onde saem jatos de
vapor que dão origem a piscinas de água fervente na superfície. O melhor momento para ver este
fenômeno é no início do dia; já que somente o amanhecer nos permite admirar o contraste entre o azul
profundo do céu e os vapores dos gêiseres. Em meio dessa impressionante paisagem natural dos Andes,
podemos desfrutar de um café da manhã reconfortante, que promete aquecer nossos corpos, já que a
temperatura mínima da zona pode chegar a -2°C. No retorno a San Pedro de Atacama, enxergaremos a
beleza da paisagem, e, por fim, faremos uma parada no pequeno e turístico povoado atacameño de
Machuca.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, café da manhã, guia bilíngue e ticket ao Geyser
del Tatio.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 7 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 5h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas

Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Valle de la Luna

Roteiro:
A pouquíssimos quilômetros de San Pedro de Atacama, no meio da Cordilheira de Sal, está o Valle de la
Luna (Vale da Lua). A origem do seu nome é bem simples: suas extravagantes formações geológicas
fazem os seus visitantes se sentirem na lua. Você com certeza se surpreenderá com as vistas
inesquecíveis da Cordilheira dos Andes e seus vulcões. Além disso, o pôr do sol traz consigo um jogo de
luzes de tons dourados e violetas que tornarão esta experiência ainda mais inesquecível.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro e guia bilíngue.
Não Inclui: gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 5 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 15h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Laguna Cejar e
Tebinquinche

Roteiro:
No coração do Salar de Atacama você vai visitar a impressionante Lagoa Cejar, uma lagoa de água
salgada, rodeada por uma linda paisagem de cor turquesa, por vulcões e por um grandioso depósito
salino que esconde debaixo de sua superfície um enorme lago. Em seguida, conhecerá os Ojos del Salar,
dois poços de água doce no meio do deserto mais árido do mundo. Por fim, chegará à lagoa
Tebinquinche para curtir um delicioso aperitivo contemplando o reflexo da Cordilheira dos Andes em
suas águas. O pôr do sol é um espetáculo à parte. Algo que você com certeza não vai esquecer.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, café da manhã e entrada da
Laguna Tebinquinche.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Duração: 5 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 15h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Tour Arqueológico

Roteiro:
San Pedro de Atacama é considerada a capital arqueológica do Chile. Além das suas espetaculares
paisagens, conhecer a sua história é fundamental para a experiência de um visitante. Neste passeio,
percorremos os lugares arqueológicos mais importantes da região, viajando no túnel do tempo e
revisitando as origens da cultura atacameña ou “licán antai”. O tour inclui visita a Quitor / Tulor / Granja
Atacameña /Plaza San Pedro de Atacama (Igleja).
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue e entradas a Quitor e Tulor.
Não Inclui: almoço e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 4 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 9h, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Lagunas Altiplanicas e
Salar

Roteiro:
Descubra as mágicas tonalidades do deserto, visitando o Povoado de Toconao, o majestuoso Salar de
Atacama com a sua Lagoa Chaxa e as imponentes lagoas de cordilheira Miscanti y Miñiques na Reserva
Nacional Los Flamencos e o impressionante Vale de Jere.
Inclui: transporte de/até hotel com seguro de passageiro, guia bilíngue, almoço e entradas ao Salar de
Atacama e Lagunas Altiplanicas.
Não Inclui: café da manhã e gorjetas opcionais.
Operação: todos os dias/sujeita às condições meteorológicas.
Duração: 10 horas aprox. (desde a saída do hotel até o seu regresso). Horário de saída: 8h30, aprox.
Recomendações:
Vista roupas confortáveis
Leve água para hidratar-se
Leve dinheiro para lembranças ou comida
Proteja-se do sol
Leve casacos e blusas de frio
Verifique as condições meteorológicas
Preocupe-se em ter seu telefone e/ou câmera carregados
Seja pontual e siga as instruções do guia
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Acompanhe-nos em
nossas redes sociais

Instagram

Facebook

Youtube

Compartilhe a sua foto com a
nossa hashtag
#ExperiênciaSomosTour

www.somostour.cl
Telefone e whatsapp: +56 9 65850632
Email: reservas@somostour.cl

