
 

 

A atividade turística no Chile é operacional e as atrações turísticas estão 
abertas em todo o país 

• As autoridades de turismo também informam que os aeroportos de Santiago e regiões 
estão operando normalmente, bem como a prestação de serviços turísticos. 

Santiago do Chile. Domingo, 27 de outubro de 2019. 10:00. - A Subsecretaria de Turismo, 
juntamente com o Serviço Nacional de Turismo, informou hoje que a atividade de turismo está 
operando normalmente em grande parte do país, com seus destinos mais visitados, como San 
Pedro de Atacama em operação, Vale Elqui, Rapa Nui, Ilha Juan Fernández, Patagônia Chilena e 
Parque Nacional Torres del Paine, entre outros. 

Quanto à situação na capital, eles relatam que a cidade já atingiu os níveis normais. O comércio 
em Santiago trabalha parcialmente no centro da cidade, no entanto, em outras áreas, eles já 
abriram suas portas com horários especiais. O transporte público está gradualmente 
retomando sua operação usual com a abertura da maioria das estações de metrô e o serviço de 
acomodação turística opera normalmente, com algumas exceções muito específicas no centro 
urbano. Os principais eventos programados para os meses de novembro e dezembro no país 
são mantidos em pauta. 

Por outro lado, nas cidades de Valparaíso, Concepción, La Serena, Coquimbo e Puerto Montt, o 
comércio e o transporte estão recuperando a normalidade em suas operações. No nível do 
país, não há mais restrição de deslocamento nas vias públicas.  

No que diz respeito ao Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, ele está totalmente 
operacional e normalmente na programação de vôos pelas companhias aéreas. As 
transferências e táxis para o aeroporto estão funcionando. Por sua vez, os aeroportos das 
regiões também estão operacionais. 

Quanto aos terminais de ônibus, estes operam com total normalidade em todo o país 

Ambas as instituições reiteraram a importância de realizar um turismo informado e 
responsável. De acordo com suas recomendações, é sempre positivo reunir informações 
básicas sobre os destinos a visitar e ser permanentemente informado, além de adotar 
comportamentos de autocuidado e respeitar as regras estipuladas pelas autoridades locais.  

Da mesma forma, eles telefonaram para entrar em contato com os Escritórios de Informação 
Turística em caso de dúvida, para sempre usarem táxis oficiais nos aeroportos e serviços 
turísticos legais e registrados em Sernatur. 

 

 



 

 

Links de interesse: 
• Aeroporto: https://www.nuevopudahuel.cl/  
• Transporte público: consulte o site do Ministério dos Transportes 
http://www.usuarios.subtrans.gob.cl/ 
• Rede de metrô em Santiago: https://www.metro.cl/  
• Recomendações e procedimentos para entrar no Chile: consulte o site do Ministério das 
Relações Exteriores https://minrel.gob.cl/recomendaciones-para-ingresar-a-chile/minrel/2008-
06-19/154047.html 
• Site oficial de turismo: www.sernatur.cl 
• Informações turísticas do Chile: https://chile.travel 


