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07 noites incluindo: 
Aéreo Rio/Santiago/Calama/Rio com Latam na classe V 

03 noites em Santiago + 04 noites em Atacama com café da manhã, no hotel selecionado 
Traslados de chegada e partida privativos e city tour regular em Santiago 

 Traslados Calama/S. Pedro de Atacama/Calama regulares 
 Passeios regulares em Atacama: Tour de meio dia ao Vallecito, Tour de meio dia  

Arqueológico San Pedro, Tour de dia inteiro aos Geysers del Tatio e Tour de dia inteiro Rota dos Salares 
Seguro viagem Coris Vip 100 

HOTEIS Santiago/Atacama Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 2022/2023 

Diego de Velazquez/Hosteria San Pedro Turística 1948 n/d 2497 Apr a Aug 
  2018 n/d 2546 Sep+Dec 
  2054 n/d 2618 Oct+Nov 

Eurotel El Bosque/Casa Don Tomas Tur. Sup. 2032 1966 2608 Apr a Feb'23 
Eurotel El Bosque/Kimal Tur. Sup. 2168 2055 2932 Apr+Oct+Nov 

  2078 2001 2762 May a Sep+Dec 
Pullman El Bosque/Altiplanico Primeira 2258 2133 2893 Apr a Dec 

NH Collection/Noi Casa Atacama Prim Sup 2595 n/d 3838 Apr a Oct 
  2749 n/d 4130 Nov a Feb'23 

NH Collection/Cumbres Prim Sup/Luxo 2364 2208 3339 Mar a Sep 

Opcionais recomendados em Atacama:  

Tour Astronômico U$64  Termas de Puritama (fechado Jan e Feb) U$112 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.   Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

Importante: 

Os tours Vale da Lua, Lagunas Altiplânicas e Salar de Atacama não estão operando por conta da  

pandemia da Covid-19 

Pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar  

o valor ao seu cliente,nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma  

na data de viagem solicitada. 

Descritivo do programa, clique aqui 

Tour Vallecito, tem saídas terça, quinta e sábado e o tour Rota dos Salares, quinta-feira. 
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01º Dia - Santiago 
Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
02º Dia- Santiago 
Pela manhã passeio panorâmico pela cidade de 
Santiago. Tarde livre. 
03º Dia - Santiago 
Dia livre para atividades independentes. 
04º Dia - Santiago/Calama/San Pedro de Ata-
cama 
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a 
Calama. Chegada e traslado ao hotel em São Pedro 
de Atacama. À tarde saída para o Vallecito, para nos 
maravilharmos com uma paisagem espetacular, aqui 
vamos esperar o pôr do sol desfrutando de um 
coquetel 
05º Dia - San Pedro de Atacama 
Saída para visita de meio dia ao Povoado, Igreja e 
Museu Arqueológico incluindo a fortaleza indígena de 
Quitor. Tarde livre. 
06º Dia - San Pedro de Atacama 
Saída bem cedo para excursão de dia inteiro aos 
Geysers del Tatio e Machuca.  

07º Dia - San Pedro de Atacama 
Saída para tour de dia inteiro Rota dos Salares. 
Passaremos pelo mirador do Licancabur para admi-
rar este imponente vulcão, depois conheceremos de 
perto o pantanal de Quepiaco e desfrutaremos de 
sua fauna nativa, continuaremos fazendo um 
passeio pelos guardas de Pakana onde tomaremos o 
café da manhã entre essas formações rochosas, 
depois visitaremos o Salar de Aguas Calientes, no 
caminho de volta iremos ao Salar de Pujsa onde 
veremos flamingos e vicunhas em seu habitat 
natural e terminaremos na Laguna Amarilla para 
finalmente começar nosso retorno a San Pedro 
08º Dia - San Pedro de Atacama/Calama/

Santiago 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim 

dos nossos serviços. 

 

 
 


