
 

Viagem para o Chile: Guia para 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazer uma viagem para o Chile é uma experiência única. Desde Santiago até o Deserto do                
Atacama, o país oferece uma série de atrações turísticas e excursões. É possível visitar              
vinhedos, esquiar, fazer trilhas e escalada nas lindas e exóticas regiões do país.  

Mas, para que a viagem para o Chile seja realmente inesquecível é preciso conhecer e               
planejar bem a sua estadia no país. Pensando nisso, elaboramos esse guia de viagem com               
informações sobre o que fazer, quando viajar e quanto custa viajar para o Chile.  

 
 
 

Principais informações sobre o Chile  
 

● Área:O Chile é um país com área total de 756.950 km², dividida em 16 regiões e 57 
províncias. 

● População: Em 2017, o Chile tinha uma população de 18,05 milhões de pessoas.  
● Moeda:A moeda oficial do país é o peso chileno (CLP).  
● Idioma: O espanhol castelhano é o idioma oficial do país.  

 
 

Viagem para o Chile: melhores pontos turísticos  
Desertos, praias, vinícolas são alguns dos pontos turísticos que você vai conhecer quando             
viajar para o Chile. Para te ajudar a conhecer melhor o país, selecionamos os melhores               
pontos turísticos do país. Vamos lá?  

1 - Deserto do Atacama  

Considerado um dos desertos mais secos e altos do mundo, o Atacama está localizado na               
região norte do Chile. Lá você vai visitar geysers, planícies salgadas e vales místicos e com                
um pôr do sol belíssimo e de tirar o fôlego.  



 

San Pedro de Atacama é o ponto de partida para desbravar esse deserto. A cidade voltada                
para o turismo é charmosa e possui pousadas, atividades e rotas turísticas para todos os               
perfis de viajantes.  

2 - Santiago  

Situada aos pés da Cordilheira dos Andes, Santiago é a capital com um dos cenários mais                
deslumbrantes do mundo. A visão para a cordilheira da cidade é magnífica, principalmente             
no inverno, quando os picos estão cobertos de neve e formam uma muralha branca gigante.  

Santiago também é uma cidade vibrante, repleta de restaurantes e vida noturna agitada.             
Durante o dia, você pode conhecer museus fascinantes, atividades culturais e vários            
lugares interessantes para desbravar. Sem dúvida, ao viajar para o Chile, você precisa             
conhecer Santiago.  

3 - Valparaíso  

Localizada em meio a várias colinas ao redor da baía, Valparaíso é a cidade mais               
interessante do Chile. Sua marca oficial são as várias casas coloridas, ruas antigas e              
restaurantes elegantes espalhados pelas colinas com vista para o pacífico.  

As ruelas da cidade são repletas de arte e cultura. Durante a visita a Valparaíso, você                
precisa conhecer pontos turísticos como o Cerro Concepción, Plaza Simón Bolivar, Porto de             
Valparaíso e os museus da cidade. Para apreciar a beleza da cidade, não deixe de fazer o                 
famoso Paseo 21 de Mayo.  

4 - Isla Negra  
Localizada a 120 km a capital chilena, Isla Negra é uma região costeira que você precisa                
visitar. Dentre os principais pontos turísticos, a casa de Pablo Neruda é o mais conhecido.               
O local foi transformado em um museu e é repleto de itens do poeta vencedor do Prêmio                 
Nobel.  

Em Isla Negra você também pode encontra várias lojinhas charmosas, onde você pode             
comprar lembrancinhas da cultura local da região.  

5 - Viña del Mar  
A encantadora Viña del Mar é uma cidade litorânea que você precisa visitar durante sua               
viagem para o Chile. Com uma arquitetura única, a cidade é repleta de restaurantes,              
museus, parques e belezas naturais incríveis.  

Uma dica legal para quem vai visitar a cidade é agendar passeios nas vinícolas, como a                
famosa Concha Y Toro. Para os mais aventureiros, vale a pena fazer excursões em              
Farellones, Cajón Del Maipo e Valle Nevado. 

 



 

6 - Ilha de Páscoa  

Perdida na vastidão do oceano, a Ilha de Páscoa (Isla de Pascua) é um destino interessante                
para visitar. Com apenas 23 km de extensão, a ilha é triangular e repleta de vulcões                
extintos.  

Espalhados por toda a ilha estão as dezenas de Moais, as intrigantes estátuas de pedras               
monolíticas que a tornaram mundialmente famosa. A melhor época do ano para viajar para              
a Ilha de Páscoa é no final de janeiro e início de fevereiro, quando os ilhéus organizam o                  
Festival Anual Tapati Rapa Nui. 

7 - Terra do Fogo  

Explore as estradas desertas ou pesque nos lagos e rios na região mais remota do Chile, a                 
Terra do Fogo. Um dos principais pontos turísticos da região é o Parque Nacional Terra do                
Fogo. Nele é possível fazer passeios de caiaque, caminhadas e trekking.  

É o destino ideal para aventureiros de todas as idades. A melhor época para a prática de                 
esportes é o verão chileno, durante a estação os lagos ficam cristalinos e as águas atingem                
a temperatura de 4º C.  

 

Roteiro de viagem para o Chile: 7 dias  

Planejar uma viagem para o Chile não é uma tarefa fácil, o país conta com atrações                
turísticas variadas para todos os gostos. Para garantir uma boa experiência no Chile,             
elaboramos um roteiro de 7 dias para turistas de primeira viagem.  
 
 
Dia 1 - Explore Santiago 
  

●   Cerro Santa Lucia;  
●   Barrio Cívico;  
●   Santiago Antiga;  
●   Palácio de La Moneda;  
●   Museu Histórico Nacional;  
●   Catedral Metropolitana de Santiago.  

  
 
 
Dia 2 - Passeio nas vinícolas  
  

●   Vinícolas Concha y Toro;  
●   Undurraga.  



 

 
 
Dia 3 - City Tour por Valparaíso e Viña del Mar 
  

● Praça Victoria - Valparaíso;  
● Praça Sotomayor - Valparaíso;  
● Monumento dos heróis do combate naval - Valparaíso;  
● Mirante 21 de Maio - Valparaíso;  
● Relógio de flores - Viña del Mar;  
● Praia de Reñaca - Viña del Mar;  

  
 
Dia 4 - Trilha pela Cordilheira dos Andes  
  

●   Cidade de San José de Maipo;  
●   Trilha no Valle de La Engorda;  
●   Desfiladeiro do Cajón del Maipo;  

  
 
Dia 5 - Sky Costanera  
  

●  Sky Costanera;  
●   Traslado para o aeroporto.  

  
 

O que fazer no Chile?  
Agora que você conhece os principais pontos turísticos do país, o próximo passo é              
descobrir o que fazer no Chile. As opções são inúmeras e variam desde escalar              
montanhas até beber deliciosos vinhos em vinícolas. Confira a seguir algumas sugestões de             
atividades para sua viagem para o Chile.  

 
  

● Passeio de caiaque: os rios Bío Bío e o Rio Futaleufú oferecem passeios             
inesquecíveis de caiaque e rafting.  

● Trilhas: fazer trilhas é outra alternativa do que fazer no Chile. O destino preferido              
dos aventureiros é Torres del Paine, que oferece paisagens incríveis e trilhas            
movimentadas, em janeiro e fevereiro. Também há opções em Santiago e na Terra             
do Fogo;  

● Escalada: a Cordilheira dos Andes no Chile oferece uma ampla variedade de 
lugares para escalar. No norte do país, você pode percorrer vulcões acima de 
6.000m, como o Vulcão Parinacota, Vulcão Llullaillaco e Ojos del Salgado;  



 

● Esqui: O Chile é um dos melhores destinos para esqui na América do Sul. As 
principais estações estão próximos de Santiago, incluindo La Parva, El Colorado, 
Portillo e Valle Nevado;  

● Passeios em vinícolas: as vinícolas chilenas são passeios obrigatórios no país, por 
isso durante a viagem para o Chile não esqueça de visitar e tomar deliciosos vinhos 
na Concha y Toro e Undurraga;  

  

Quando viajar para o Chile?  

As melhores épocas de quando viajar para o Chile variam de acordo com a experiência e                
cidades que você vai visitar no país. Confira abaixo, quais são os meses indicados para               
viajar para o Chile: 
 
 

● Santiago: nos meses de outubro e abril as temperaturas são agradáveis e            
excelentes para fazer passeios ao ar livre;  

● Valle Nevado: nos meses de junho a setembro é a temporada de inverno na região,               
perfeito para esquiar e fazer outras atividades na neve;  

● Deserto do Atacama: a melhor época para viajar para o Atacama é durante a              
primavera (setembro a novembro) e outono (março a maio) quando as temperaturas            
estão mais agradáveis;  

● Viña del Mar e Valparaíso: entre dezembro e fevereiro é verão no Chile, época              
perfeita para visitar as cidades litorâneas.  

  
 

Quanto custa viajar para o Chile?  
Para descobrir quanto custa viajar para o Chile, você precisa calcular os principais gastos              
que terá durante com a viagem. É importante destacar que o valor varia de acordo com o                 
perfil e quantidade de turistas que estão indo para o Chile.  

Fizemos uma simulação do quanto 1 viajante pode gastar fazendo uma viagem econômica             
para o país. Em média, ele irá gastar R$850 com as passagens áereas para o Chile, ida e                  
volta. Também há um gasto diário de cerca de R$180,00 para hospedagem, alimentação,             
transporte e passeios.  

 

Passagens aéreas para o Chile  
Existem vários voos partindo do Brasil para o Chile, por isso existem várias ofertas de               
passagens aéreas para o Chile. Para economizar, vale a pena pesquisar preços com             
antecedência em sites comparadores como o Kayak e Decolar.com.  



 

Geralmente, as passagens para o Chile costumam ser mais caras na alta temporada, ou              
seja, durante o verão. Mas, nos meses do inverno e outono chileno elas são mais baratas,                
pois a demanda diminui.  

O ideal é que você reserve cerca de R$850 e R$1.150 para comprar as passagens aéreas                
para o Chile. Esses são os preços médios cobrados de uma viagem de 5 dias, saindo de                 
São Paulo para o aeroporto de Santiago  

 
 

Companhia aérea Baixa Temporada 
01/05 a 07/05 

Alta Temporada  
01/11 a 07/11 

Gol R$878 R$925 

Aerolíneas Argentina R$866 R$1.126 

Latam R$799 R$1.123 

 

Hospedagem  

Desde albergues até hotéis 5 estrelas, existem várias opções de hospedagem no Chile. Os              
preços variam de acordo com o tipo de acomodação, quantidade de pessoas e local onde               
você deseja ficar no país.  

Como a hospedagem é um dos itens mais caros do orçamento é importante reservar o hotel                
o quanto antes. O ideal é que você reserve cerca de R$50,00 por dia para gastar com                 
hospedagem.  

Simulamos no site Booking.com, a cotação de preços para uma diária de 5 dias nas               
principais cidades chilenas e diferentes tipos de hospedagem.  

 

Cidade Albergue - 
Dormitório misto c/ 
6 camas  

Hotel 3 estrelas - 
Quarto individual 

Hotel 5 estrelas  - 
Quarto standard c/ 
cama de solteiro 

Santiago R$216 R$1.095 R$2.742 

Valparaíso R$148 R$540 R$3.767 

Viña del Mar R$165 R$748 R$1.758 

 

Alimentação  
Durante sua viagem para o Chile você encontrará uma grande variedade de restaurantes e              
vendedores ambulantes, com preços e refeições que agradam qualquer viajante. Em geral,            

https://www.booking.com/hotel/cl/casaltura-the-boutique-hostel.pt-br.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB;sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b;dest_id=1991;dest_type=district;room1=A&;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;checkin=2020-04-05;checkout=2020-04-10;highlighted_blocks=30181004_209466261_1_1_0;atlas_src=sr_iw_title;from_sr_map=1;from=searchresults;ucfs=1;
https://www.booking.com/hotel/cl/riviera.pt-br.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB;sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b;dest_id=1991;dest_type=district;room1=A&;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;checkin=2020-04-05;checkout=2020-04-10;highlighted_blocks=24869001_204571448_1_1_0;atlas_src=sr_iw_title;from_sr_map=1;from=searchresults;ucfs=1;
https://www.booking.com/hotel/cl/ismael-312.pt-br.html?aid=397594;label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB;sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b;dest_id=1991;dest_type=district;room1=A&;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;checkin=2020-04-05;checkout=2020-04-10;highlighted_blocks=62289501_195963685_2_1_0;atlas_src=sr_iw_title;from_sr_map=1;from=searchresults;ucfs=1;
https://www.booking.com/hotel/cl/hostal-casa-verde-limon-valparaiso.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=130739702_204530205_0_0_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904020&dest_type=city&group_adults=1&group_children=0&hapos=27&highlighted_blocks=130739702_204530205_0_0_0&hpos=27&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=130739702_204530205_0_0_0__3197&srepoch=1583633802&srpvid=196b1005052e0282&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cl/vyhvistahermosa.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=34072001_89164911_0_1_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904020&dest_type=city&group_adults=1&group_children=0&hapos=3&highlighted_blocks=34072001_89164911_0_1_0&hpos=3&nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3B&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=34072001_89164911_0_1_0__11700&srepoch=1583634257&srpvid=ecdd10e8a26e010f&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-904020;spdist=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cl/radisson-concon.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=28138107_131485825_2_1_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904020&dest_type=city&group_adults=1&group_children=0&hapos=3&highlighted_blocks=28138107_131485825_2_1_0&hpos=3&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D5%3B&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=28138107_131485825_2_1_0__81600&srepoch=1583634303&srpvid=40bf10ff6c43000a&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-904020;spdist=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cl/hostal-acuarela-valparaaso.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=72608307_95567749_0_0_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904540&dest_type=city&from_beach_non_key_ufi_sr=1&group_adults=1&group_children=0&hapos=12&highlighted_blocks=72608307_95567749_0_0_0&hpos=12&nflt=ht_id%3D203%3B&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=72608307_95567749_0_0_0__3579&srepoch=1583635703&srpvid=5c0f13bbf4fd00db&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=;spdest=ci/-904540;spdist=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cl/santissimo-vina-del-mar.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=103228601_195308743_1_1_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904540&dest_type=city&from_beach_non_key_ufi_sr=1&group_adults=1&group_children=0&hapos=37&highlighted_blocks=103228601_195308743_1_1_0&hpos=12&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=103228601_195308743_1_1_0__16200&srepoch=1583635582&srpvid=2d8d137e05370287&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/cl/best-western-marina-del-rey.pt-br.html?aid=397594&label=gog235jc-1DCAEoggI46AdILVgDaCCIAQGYAS24ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AtuikfMFwAIB&sid=a4c457b18ca36b28846f63007f37b72b&all_sr_blocks=25589807_93719463_2_1_0&checkin=2020-04-05&checkout=2020-04-10&dest_id=-904540&dest_type=city&from_beach_non_key_ufi_sr=1&group_adults=1&group_children=0&hapos=2&highlighted_blocks=25589807_93719463_2_1_0&hpos=2&no_rooms=1&req_adults=1&req_children=0&room1=A&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=25589807_93719463_2_1_0__38080&srepoch=1583633853&srpvid=88da101ee95700a1&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl


 

a culinária chilena é saborosa, os pratos com peixes e frutos do mar, em particular, são                
excelentes.  

Em restaurantes populares, o prato principal custa cerca de R$ 29.31, já em restaurantes              
luxuosos esse valor pode subir para R$140,00. Uma opção econômica é fazer compras em              
supermercados locais para os seus passeios e refeições ao longo do dia.  

 

Atrações Turísticas  

O Chile é um país com uma diversidade de atrações turísticas que encantam famílias,              
aventureiros e até idosos. Para conhecer bem o país, sem gastar muito, você pode fazer               
passeios gratuitos em museus, praças, palácios e praias chilenas.  

Uma alternativa legal, é fazer o Free Walking Tour em Santiago e Valparaíso. Nessa              
excursão, um guia local apresenta os principais pontos turísticos de cada cidade e você só               
paga se desejar.  

Outra alternativa do que fazer no Chile é investir na compra de pacotes turísticos. Nesse               
caso, reserve cerca de R$ 150,00 para os gastos diários com turismo. Com esse valor, você                
pode comprar pacotes individuais no Get Your Guide, como: 

  

●  Cerro San Cristóbal: Teleférico e Parque de Aventura;  
●  Concha y Toro: Tour Oficial pela Vinícola;  
●  Tour em Pequeno Grupo Valle Nevado e Farellones;  
●  Rafting no Cajón del Maipo;  

 

Transporte  

O transporte público no Chile, especialmente em Santiago, é confiável e eficiente. Para             
andar de ônibus pela cidade, você pode comprar um vale transporte diário que custa em               
torno de 1.550 CLP, aproximadamente R$8,68. Esse cartão é comprado apenas em            
dinheiro ou em cartão de crédito chileno.  

 

Dicas de viagem para o Chile  
Confira agora, nossas dicas de viagem para o Chile que vão fazer que a sua estadia no                 
país seja inesquecível, confira:  
 
 

https://www.getyourguide.com.br/santiago-l226/cerro-san-cristbal-telefrico-e-parque-de-aventura-t362540/
https://www.getyourguide.com.br/santiago-l226/-t247177/
https://www.getyourguide.com.br/santiago-l226/de-santiago-tour-em-pequeno-grupo-valle-nevado-e-farellones-t86516/
https://www.getyourguide.com.br/santiago-l226/-t344106/


 

Contrate o seguro viagem para o Chile  
Embora o seguro viagem para o Chile não seja obrigatório é recomendado contratar um              
antes de embarcar. Esse tipo de assistência oferece cobertura médica-hospitalar,          
farmacêutica e fisioterapêutica, caso aconteça algum acidente ou imprevisto durante sua           
estadia no país.  

Além disso, o seguro também disponibiliza cobertura para extravio de bagagem, perda de             
documentos e regresso sanitário. Diferente do que você imagina, o preço do seguro viagem              
é acessível e ele pode ser contratado através de portais como o Seguros Promo, que é                
confiável e oferece excelentes preços.  

 

Troque a moeda  
Para aproveitar as melhores atrações turísticas e passeios no Chile é preciso fazer o              
câmbio do real para o peso chileno. No aeroporto de Santiago, existem várias casas de               
câmbio que fazem a conversão por um bom preço.  

Nas principais cidades do país, como Santiago, Valparaíso e Viña del Mar você encontra              
diversas casas de câmbio e caixas eletrônicos. Geralmente, elas estão localizadas perto            
dos pontos turísticos da cidade, o que facilita a conversão.  

 

Hospede-se em hotéis ou albergues próximos das atrações turísticas  

Outra dica legal é se hospedar em hotéis ou albergues próximos das atrações turísticas.              
Dessa maneira, você pode economizar com deslocamento e ainda pode aproveitar os            
melhores lugares e experiências que o país pode oferecer.  

Geralmente, esse tipo de informação é disponibilizado na descrição do hotel ou albergue,             
por isso fique atento. Também confira nesse artigo nossas dicas de onde ficar em              
Santiago. 

 
 


