
 

SANTIAGO PARA PASSAR UM FINAL DE SEMANA 

Santiago do Chile é uma cidade que merece pelo menos um final de semana para ser 
visitada. O turista pode aproveitar suas várias praças e parques, suas longas avenidas, 
seus bairros cheios de charme peculiares e ainda ter uma vista imponente da 
Cordilheira dos Andes. Ainda vale a pena dizer que a cidade oferece muitos bares e 
restaurantes badalados. 

 

- Quando ir a Santiago do Chile 

Você pode visitar a cidade de Santiago durante o ano todo. A cidade tem as quatro 

estações bem definidas.  

Então, vai depender de quando você vai conseguir organizar um final de semana para 

viajar, do seu interesse ou preferência por alguma estação do ano. O principal motivo 

para escolher bem qual época visitar a cidade é para organizar melhor a sua bagagem, 

saber qual roupa levar e definir qual tipo de clima combina mais com seus passeios.  

Resumindo: 

No verão, entre Dezembro a Março, a temperatura é mais alta, variando de 16 a 35º C, 

e é mais seco do que outras estações. Portanto, beba muita água, pois o clima em 

Santiago é bem seco mesmo. 

No outono, as temperaturas começam a cair, e já começa a fazer frio. Época com 

passagens mais baratas, entre Março e Junho, e se busca um friozinho menos intenso. 

No inverno, entre Junho e Setembro, o frio é mais intenso (abaixo de 10ºC). É 

considerada a alta temporada e se prepare para o frio. As chuvas são mais intensas, 

principalmente no mês de Julho, mas nada que preocupe muito porque no geral é uma 

cidade mais seca. 

Na primavera, que vai de Setembro a Dezembro, as cores começam a voltar para as 

árvores espalhadas pela cidade, mas o frio ainda permanece...mais ameno, mas não 

deixe de levar agasalho. É um período de festas na cidade, que tende a ficar mais vazia. 

 



- Onde se hospedar em Santiago do Chile 

Para a escolha da hospedagem em Santiago, a cidade oferece diversas opções e para 

todos os gostos e bolsos. A melhor hospedagem para a sua viagem vai depender se 

você prefere mais conforto, se dá mais importância à localização pela praticidade de 

visitar os pontos turísticos ou se prefere ficar mais perto de bairros com uma vida 

noturna mais agitada. 

A maioria dos turistas vai preferir ficar hospedada no centro ou no bairro Providencia,  

principalmente se for a primeira viagem a cidade. Mas nada impede de que você 

pesquise outros bairros e já escolha ter uma experiência diferente da maioria. 

Uma grande vantagem da cidade é contar com linhas de metrô, taxi e uber que 

facilitarão seu deslocamento. 

As principais opções: 

Centro: Ficar no centro de Santiago tem diversas vantagens, como a proximidade de 

várias atrações que você vai querer visitar como por exemplo, Casa de La Moneda, 

Catedral Meropolitana e Plaza de Armas. Apresenta grande variedade de restaurantes, 

bares, comércio e o movimento que toda grande capital possui durante o dia. 

Providencia: bairro mais distante do centro, entretanto, ligado por linhas de metrô. 

Nele, está instalado o Sky Costanera e Shopping Costanera e você encontrará grande 

opção de bares e restaurantes. Possuem uma boa rede hoteleira e vida noturna bem 

ativa.  

Bella Vista: bairro não tão distante do centro, entretanto, ligado por linhas de metrô. 

Junto do bairro Lastarria, apresenta ruas muito charmosas e a vida noturna mais 

agradável da cidade. Boas opções de hospedagem e nele você encontra dois dos 

principais pontos da cidade: o Cerro San Cristobal e La Chascona.  

Dicas de hotéis bons e baratos:  

 

Hotel Sierra Bella 

Hotel Foresta 

Ibis Budget Santiago Providencia 

 

- Dicas de passeios em Santiago do Chile 

Uma viagem para Santiago num final de semana pode ser muito curta, mas se o foco é 

ficar somente na capital chilena, vai deixar um gostinho de quero mais, mas a diversão 



é garantida e ainda rende boas fotos. Para quem vai a Santiago pela primeira vez, 

montamos um roteiro básico de 2 dias, ideal para um final de semana. 

 

DIA 1 

Comece o dia com uma caminhada pela Centro. A maioria dos principais pontos 

turísticos estão nessa região da cidade. Uma opção é fechar um city-tour, mas é muito 

fácil se deslocar por lá, ainda mais se for final de semana. Um bom ponto de início é a 

Casa de La Moneda, se tiver sorte, poderá assistir a troca de guarda. Siga pelo Paseo 

Ahumada em direção a Plaza de Armas e visite prédios históricos como a Catedral 

Metropolitana e Correo Central. No caminho, você poderá ver outras construções 

interessantes, como o Teatro Municipal de Santiago. Sua manhã pode terminar num 

almoço no Mercado Central ou em algum restaurante que chamar sua atenção pelo 

caminho, mas depois siga até o Mercado, que é um ponto a se visitar na cidade. 

Após o almoço, você precisa conhecer o Barrio Paris-Londres, um lugar com muito 

charme contido em apenas 4 ruas e vielas. Rende ótimas fotos. Se ainda sobrou 

energia, passe pelo Bairro Lastarria, região com muitas opções de cafés, bares, 

restaurantes (dica: de todas as opções, escolha uma para a noite) e chegue até o Cerro 

Santa Lucia. Uma bela vista da cidade em um parque muito agradável. 

Para a noite, como já sugerido durante o dia, escolha um dos bares ou restaurante do 

Barrio Lastarria. O vinho Chileno é muito recomendado e um orgulho do país. Bons 

restaurantes não faltarão, com certeza. 

 

DIA 2 

No segundo dia, inicie sua manhã pelo Cerro San Cristobal no Barrio Bella Vista. É um 

dos principais pontos turísticos da cidade. Dependendo do horário, você pode 

enfrentar uma fila para comprar os bilhetes do “funicular” ou teleférico que leva até o 

topo, mas vale a pena porque a vista é espetacular. Você pode caminhar também, vai 

do seu ânimo!! Próxima ao pé do Cerro, está localizada a La Chascona, antiga 

residência de Pablo Neruda que virou museu. 

Aproveite para almoçar no Patio Bella Vista, cheio de boas opções para todos os 

gostos e bolsos. No período da tarde, a escolha deve ser a visita ao Mirante Sky 

Costanera, prédio mais alto da América Latina com uma vista sensacional da 

Cordilheira dos Andes (o custo do bilhete é um pouco alto). Aproveite para conhecer o 

Barrio Providencia e, se quiser fazer umas comprinhas, o Costanera Shopping Center. 

 



- Onde comer em Santiago do Chile 

Além do vinho chileno, os restaurantes da capital chilena apresentam boa variedade 
de pratos com peixes e frutos do mar frescos. O salmão chileno é muito apreciado e 
recomendado, devido as frias águas do Pacífico. 

A cidade oferece uma ampla opção gastronômica, com ótimos restaurantes e bares 
para todos os gostos para você comer muito bem no final de semana. Os custos são 
razoavelmente elevados nos locais mais recomendados. Vale a pena dar uma olhada 
no cardápio antes de escolher algum, principalmente se estiver com o orçamento 
enxuto. 

Os bairros com as melhores opções e mais procurados pelos turistas e mesmo pelos 
locais são Lastarria, Bella Vista e Providencia. Pubs e bares também para você escolher 
não faltam. 

E ai? Gostou das dicas? Alguma dúvida? 

Se gostou e quiser me acompanhar mais nas redes sociais, me siga lá no instagram 

@danimochilando  e veja mais fotos e dicas de viagens. 

Se tiver interesse em roteiros mais personalizados, sobre Viña del Mar, Valparaíso e 

Vale Nevado por exemplo, entre em contato com o Prefiro Mochilar. 

Contato:  

contato@prefiromochilar.com.br 

www.prefiromochilar.com.br 

instagram: @danimochilando 
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