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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 Vale de la Luna, Tour de meio dia  

Arqueológico San Pedro, Tour de dia inteiro aos Geysers del Tatio e Tour de dia inteiro as 
Salar de Atacama, Lagunas Altiplanicas, Socaire e Piedras Rojas 

Seguro viagem Coris Vip 100 

HOTEIS Santiago/Atacama Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 2023 

DIEGO DE VELAZQUEZ / CASA DON TOMAS Turística/Tur Sup 2194 2132 2719 Jan+Feb 
EUROTEL EL BOSQUE / CASA DON TOMAS Tur Sup 2244 2178 2819 Jan+Feb 

EUROTEL EL BOSQUE / KIMAL Tur Sup 2237 n/d 3012 Jan+Feb 
PULLMAN EL BOSQUE / ALTIPLANICO Primeira 2451 n/d 3122 Jan+Feb 

NH COLLECTION / NOI CASA ATACAMA Prim Sup 2723 n/d 3857 Jan+Feb 
NH COLLECTION / CUMBRES Prim Sup/Luxo 2506 n/d 3395 Jan+Feb 

W / CUMBRES Luxo 2750 n/d 3837 Jan+Feb 

Opcionais recomendados em Atacama (mínimo 02 pessoas):  

Tour Astronômico: Jan a Jun U$73   

Termas de Puritama U$101 

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

o valor ao seucliente, nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma  

na data de viagem solicitada. 

Descritivo do programa e dos opcionais, clique aqui 

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas. Se viajar sozinho, consulte acréscimo 
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DESERTO DE ATACAMA & SANTIAGO 
 
 
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 Atacama 
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Calama. 
Chegada e traslado ao hotel em São Pedro de Atacama. À 
tarde passeio ao Valle de La Luna. 
 
 
 

 
 
 
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 as Salar de Atacama, Lagunas 
Altiplanicas, Socaire e Piedras Rojas. 
08º Dia - San Pedro de Atacama/Calama/Santiago 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto de Calama e 

fim dos nossos serviços. 

 

Descritivo dos Opcionais 
 
Tour Astronómico 

Experiência noturna que nos permitirá observar e conhecer a 
fundo o céu de Atacama, durante 2 horas observaremos es-
trelas, planetas, galaxias, aglomerados entre outros, alguns 
deles a olho nu e outros com mais detalhes através de teles-
cópios, os guías explicarão o céu e os diferentes significados 
que eles tem para diferentes culturas através da história. Tu-
do acompanhado de um delicioso coffe break e ao final fare-
mos uma astrofotografia para imortalizar o momento. 

Recomendação: Roupas quentes. 

 

 
 
 
Termas de Puritama AM/PM 

As Termas de Puritama são um dos lugares mais agradéveis 
de San Pedro de Atacama pela experiência relaxante da àgua 
que brota da terra a temperaturas que oscilam entre os 30° e 
os 33°. O local conta com 8 piscinas localizadas dentro do 
cânion de Puritama, onde dependendo da piscina que nos for 
designada, desfrutaremos de aproximadamente 2 horas de 
relaxamento e diversão no meio da cordilheira dos Andes. 

Recomendação: Roupa de banho, toalha, chapéu, óculos de 
sol, protetor solar e água. 


