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Podróże

D
worzec autobusowy w Santia-
go był dla nas dużym i miłym
zaskoczeniem. Było czysto
i schludnie w przeciwieństwie
do innych miast Ameryki Po-

łudniowej, gdzie okolice dworca nie nale-
żą do najprzyjemniejszych i najbardziej
reprezentacyjnych miejsc. Tu wchodziło
się od razu do dużej, ładnie utrzymanej
galerii handlowej i pasażami docierało
do metra. 

Przeczekać tłumy
Zbliżała się godzina dziewiąta, więc

mieliśmy okazję, odczuć, czym może być
naprawdę duży ruch i tłum ludzi spieszą-
cych do pracy. Na peronie metra pełno
ochroniarzy pilnujących porządku. Pocią-
gi przyjeżdżały co 2-3 minuty tak załado-
wane, że tylko pojedyncze osoby mogły
się wcisnąć. A ludzi cały czas przybywa-
ło... Z naszymi ogromnymi plecakami
mieliśmy nikłe szanse. Kiedy tylko we-
szliśmy na peron, podszedł do nas jeden
z ochroniarzy i od razu zasugerował, że-
byśmy pojechali w odwrotnym kierunku,
do początkowej stacji metra, i tam dopie-
ro spróbowali wsiąść. Ale najlepiej byłoby
– radził – żebyśmy przeczekali ten tłum. –
Przed dziesiątą powinno być lepiej –
stwierdził. Mieliśmy czas, więc zdecydo-
waliśmy się poczekać, przyglądając się
przyklejonym do szyb wagonów ludziom.
W Santiago mieszka sześć milionów osób,
co stanowi ponad 1/3 mieszkańców całego
kraju, więc tłumy spieszące o 9 do pracy,
nikogo nie dziwią.

Prawie słońce 
W końcu dostaliśmy się do centrum.

Kurtki, polary, w których przyjechaliśmy
z Osorno, od razu znalazły się w pleca-
kach. Było przyjemnie ciepło i prawie
świeciło słońce. Bo trzeba wiedzieć, że
miasto – jak podają przewodniki – jest
czyste, zadbane, ale niestety, nad nim
unosi się gęsty smog. Taki, że trudno doj-
rzeć słońce. Nawet piętrzące się na hory-
zoncie wysokie, ośnieżone góry były led-
wo widoczne. Początkowo nie zdawaliśmy
sobie z tego sprawy, wszystko wyglądało
jak przez mgłę. Następnego dnia, kiedy
wybraliśmy się na górę San Cristobal,
gdzie znajduje się największy park miej-
ski, zoo i ogród botaniczny, ujrzeliśmy
smog w „całej okazałości”. Widać było tyl-
ko najbliższe zabudowania, dalej na hory-
zoncie unosiła się szara, gruba jego war-
stwa. Dopiero nad nią widać było znajdu-
jące się w okolicy Santiago góry. Wracali-
śmy z parku w porze obiadowej. Na na-
szej trasie do hostelu była dzielnica Bella-
vista, pełna knajpek i restauracyjek,
a tym samym studentów, którzy właśnie
skończyli zajęcia. Mijając te gwarne miej-
sca, przypomniały się nam stare dobre
czasy i dołączyliśmy do relaksujących się
przy piwie żaków. 

Flagowe szaleństwo 
Zauważyliśmy, że Chilijczycy, podob-

nie jak Amerykanie, mają bzika na punk-

cie swojej flagi. Eksponują ją, gdzie tylko
mogą. Nasi chilijscy towarzysze podróży
po boliwijskim płaskowyżu i salarach
większość pamiątkowych zdjęć robili so-
bie właśnie z flagą. Tak samo było na Mi-
strzostwach Świata w Tangu w Buenos
Aires. Kiedy ogłoszono, że chilijska para
dostała się do finałów, czy potem zdobyła
wyróżnienie, momentalnie ktoś z pu-
bliczności dostarczył jej na scenę narodo-
wą flagę, którą jako jedyni na podium
z dumą wymachiwali. Jednak dopiero
w Santiago ilość flag, kokardek i ozdób
w narodowych barwach przeszła nasze
najśmielsze oczekiwania. Każdy sklep
był obwieszony czerwono-biało-granato-
wymi girlandami i nawet metki na ubra-
niach miały narodowe barwy. Nie mówiąc
już, że samochody jeździły z małymi fla-
gami na maskach, niczym pojazdy rządo-
we. Dopiero koleżanka Magda, z którą

spotkaliśmy się w piątek, wyjaśniła nam,
że „flagowe szaleństwo” właśnie się roz-
poczyna. Trwa ono cały miesiąc, a jego
kulminacja przypada na 18 września, kie-
dy obchodzone jest w Chile Święto Nie-
podległości i wówczas Santiago już całe
tonie we flagach. 

Oazą ciszy 
i spokoju w samym centrum miasta

okazało się wzgórze Santa Lucia. Mimo
że otoczone jest z każdej strony ruchliwy-
mi, kilkupasmowymi ulicami, po wejściu
do parku hałas cichnie i można spokojnie
odpocząć, posiedzieć na ławeczce lub po-
leżeć na trawie w jednym z licznych za-
gajników czy zakamarków. Z czego chęt-
nie skorzystaliśmy. Trochę już nas mia-
sta zmęczyły, dlatego w Santiago nie za-
chowywaliśmy się jak typowi turyści. Nie

mieliśmy napiętego planu zwiedzania,
a zamiast tego woleliśmy miejskie parki,
okoliczne wzgórza czy winnice. 

Ostatniego dnia wybraliśmy się do
najstarszej i jednej z największych wy-
twórni win – słynnej Concha y Toro. Nie-
stety, tego dnia pogoda nie była zbyt
sprzyjająca, a szkoda, gdyż na terenie
winnicy znajduje się ogromny, pięknie
utrzymany ogród, gdzie po zakończeniu
zwiedzania i degustacji wspaniałych win,
można miło spędzić czas. Dodatkowo
ostatnie, dość duże zmiany klimatów nie
podziałały zbyt dobrze na Dominikę – do-
padła ją gorączka i przeziębienie.
W związku z tym resztę dnia spędziliśmy
w hostelu, racząc się gorącą mate z cytry-
ną. Dominika nie wyglądała najlepiej, nie
miała nawet siły na pakowanie się,
a przecież następnego dnia o godzinie
6 rano mieliśmy już samolot do Limy... 
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