ROTEIRO
PERSONALIZADO

Viagem de Férias
Ricardo & Cristiane
Santiago - Chile
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www.seliganoroteiro.com.br

Olá, Ricardo e Cristiane!

Agradecemos por escolherem e confiarem no ‘Se Liga no Roteiro’ para elaborarmos a
próxima viagem de vocês.
Nossa missão é proporcionar uma experiência exclusiva, com conforto e qualidade para
vocês, seja onde ou com quem for!
Viajar de forma independente é viver experiências incríveis. É poder guardar
recordações e ter história para contar. É ter momentos especiais e conexão de vida. É
desfrutar o melhor que este mundo tem a te proporcionar.
Elaboramos um roteiro super especial, com a cara de vocês, para que possam curtir a
viagem da melhor forma possível e realizarem os seus sonhos.
Boa viagem!

Equipe do Se Liga no Roteiro

Informações do seu vôo:
Ida
Partida: 06/08/2019 – 17:10h
RIO DE JANEIRO

Volta
Partida: 14/08/2019– 01:15h
SANTIAGO DO CHILE

Chegada: 06/08/2019 – 20:45h
SANTIAGO DO CHILE

Chegada: 14/08/2019 – 06:15h
RIO DE JANEIRO

Informações do seu hotel:
Hotel Capital San Pablo
Endereço: San Pablo 1457, Santiago. Região Central (Región Metropolitana)
Telefone: +56 2 2591 3100
Avaliação Booking: 7,9/10 (Bom).
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Como chegar no seu hotel?
Há várias formas, mas como estão chegando com malas, aconselharemos duas opções:
1.

Transfer compartilhado ou individual: As empresas Transvip e Transfer
Delphos oferecem o serviço de minivans que te levam até o hotel. O serviço
custa de 8.000 Pesos Chilenos (compartilhado) até 20.000 Pesos Chilenos
(individual). Pode ser comprado na hora ou então reservado diretamente no
site da empresa.

2.

Táxi: Os preços são tabelados e um pouco mais caro. A corrida gira em torno
de 20.000 CLP. Funcionam 24 horas por dia e os balcões ficam no
desembarque e pegam os passageiros na saída do primeiro andar.

Atenção: Há outras pessoas que te abordam oferecendo serviço de transfer,
mas tome cuidado, pois muitas delas não são credenciadas.

Informações iniciais importantes:
 Moeda: Peso Chileno (CLP) – cotação em julho/2019: 170 CLP para cada real;
Melhor local para trocar: no próprio destino – Rua Augustinas;
 Idioma: Espanhol;
 Fuso horário: Final de maio, junho, julho e começo de agosto - 1 hora a menos;
no Chile;
 Proibições importantes: Proibido consumir bebida alcoólica nas ruas ou local
público. Aplicativo Uber e afins são ilegais em território chileno (boa opção: app
Easy Taxi), cabe ao viajante a decisão de usa-los;
 Tomada: Tipo C e tomada tipo L:
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Dicas úteis:

 Lembrem-se que frascos de mais de 100ml não são permitidos na bagagem
de mão, só podem ser despachados, assim como itens cortantes.

 É possível levar vinhos na bagagem de mão em Santiago. Recomendamos
que vocês entrem em contato com sua cia aérea para verificarem esta
possibilidade.

 Levem um adaptador universal para poder carregar tranquilamente
celular e câmeras digitais.

 Não esqueçam de levar um kit primeiros socorros com remédios básicos e
de uso contínuo, se for o caso.

 Não esqueçam de liberar o cartão de crédito para uso no exterior antes da
viagem.

 Segurança: não saiam com muito dinheiro vivo na carteira e coloquem as
notas maiores e os documentos importantes em um lugar seguro e tenha
eles sempre com vocês.

 Peçam um chip internacional ou então comprem no local, será
fundamental para vocês se locomoverem na cidade.
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Mapa do metrô da cidade de Santiago:
Estação mais próxima do hotel: Santa Ana (linha Verde) ou Puente Cal y
Canto (linha amarela).
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O SEU ROTEIRO - SANTIAGO DO CHILE
Chegou o dia de sua viagem à incrível Santiago! Estão animados?
Após nossa conversa, entrevista e análise do formulário de vocês, elaboramos um super roteiro de
acordo com o perfil dos viajantes! Lembramos que, caso necessitem de alguma informação (mesmo
seja durante o período de sua viagem), o @seliganoroteiro estará disponível para dar a vocês todo o
suporte necessário! Vamos nessa?

Dia 01: 06/08/2019 | Terça-feira
Vamos aproveitar a primeira noite num lugar muito legal! Como vocês gostam de experimentar
comidas locais, que tal começarmos essa viagem degustando a culinária chilena?! Selecionamos um
dos melhores restaurantes em comida típica para vocês! Mas antes de começarmos essa aventura,
precisarão deixar as malas em sua hospedagem!
NOITE NO RESTAURANTE GALINDO: Como a distância é curta, cerca de 10 minutos de carro, a melhor
opção é pegar um Uber/Táxi do hotel, até o restaurante. Caso queiram, na rua do restaurante
(Dardignac 098, Providencia, Región Metropolitana) há outros restaurantes renomados, em que vocês
poderão dar uma olhadinha nos demais!
A maioria dos pratos típicos da culinária chilena você encontrará no Galindo: Porotos, Parrillada, Lomo
a lo Povre e o famoso Pastel de Choclo. Obs: às vezes tem fila, mas vale a pena esperar!
RETORNO AO HOTEL: Após um jantar muito agradável, recomendamos que vocês peguem um Uber
ou um Táxi para o retornar ao hotel (Cerca de 2.500 pesos – R$ 15,00).

Dia 02: 07/08/2019 | Quarta-feira
Hoje o dia será super especial, dia de visitação à Laguna del Inca (Portillo). O lugar é um lago na região
de Valparaíso, cercado pelas Cordilheiras, perto da fronteira com a Argentina, que conta com uma
estação de esqui. Indicamos a empresa ‘Chile Explorer’ que darão todo o suporte a vocês!
LAGUNA DEL INCA (PORTILLO): A empresa responsável pelo transfer irá buscá-los na porta do hotel,
então fiquem atentos aos horários que serão informados pelos guias.
Duração do passeio: aprox. 8h. Parada para almoçar no hotel em Portillo ou na vila de Valparaíso.
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CERRO SAN CRISTÓBAL: Solicite à empresa de transfer que deixem vocês aos pés do Cerro. De lá vocês
pegarão o furnicular para subir até o topo e acompanhar um belo pôr do sol. A vista lá de cima é
incrível, um lugar que vocês terão uma visão panorâmica da cidade e da imagem da Inmaculada
Concepción.
NOITE NO PATIO BELLAVISTA: Já que estarão próximo do Patio Bela Vista, cerca de 5 minutos de
caminhada, que tal aproveitar um ótimo happy hour ou jantar no melhor ‘point’ da cidade?!
RETORNO AO HOTEL: Após um dia recheado de atrações e de um jantar muito agradável,
recomendamos que vocês peguem um Uber/Táxi para o retornar ao hotel (Cerca de 2.500 pesos).

Dia 03: 08/08/2019 | Quinta-feira
Como vocês colocaram no formulário que gostam de praticar esporte e em nossa entrevista
demostraram interesse em esquiar, incluímos no roteiro o Passeio de Farellones e Vale Nevado. Estão
animados para essa aventura?
Colocamos justamente na quinta-feira, pois sabemos que há desconto (de 30 a 50%) neste dia para
pagamento com o Cartão Visa Internacional. Não esqueçam de desbloquear os seus cartões assim que
saírem do Brasil. A empresa ‘Chile Explorer’ também faz este passeio (nossos clientes possuem desconto
se fecharem com eles!).
FARELLONES E VALLE NEVADO: A empresa responsável pelo transfer irá buscá-los na porta do hotel,
então fiquem atentos aos horários que serão informados pelos guias. Caso não possuam roupa
adequada para neve, não se preocupem, no caminho o transfer irá parar em um rental.
PASEO BANDERA: Após um dia agitado e de muita diversão em Farellones, ao retornarem do parque,
peça ao guia/motorista para que deixe vocês no Paseo Bandera. Este lugar conta com diversos grafites
e artes de rua. Excelente para tirarem fotos e admirarem a parte central de Santiago. Caso precisem
trocar dinheiro, fica é bem próximo da Rua Agustinas.
RETORNO AO HOTEL: Após andarem e registrarem muitas fotografias, é hora de voltar para o hotel.
Há opção de retornarem caminhando, cerca de 20 minutos ou então peguem um Uber/Táxi até a
hospedagem.

Foi ótima a experiência de termos viajado juntos. Aguardamos a próxima trip de vocês!
#SELIGANOROTEIRO
Obs: formato demonstração.
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