13/06/2018

08 noites incluindo:
 Aéreo Rio/Santiago/Calama/Santiago/Rio com Latam na classe N
04 noites em San Pedro de Atacama no hotel escolhido com café da manhã
Programa Uyuni : 01 noite em Ojos de Perdiz e 01 em Colchani, com pensão completa (conforme itinerário)
Traslados regulares diurno Aeroporto de Calama / Hotel em Atacama / Aeroporto de Calama
Passeios regulares em Atacama: meio dia ao Vale de la Luna e Valle de la Muerte (vôo tem que chegar antes das 10:00 am para fazer esse tour), dia inteiro ao Salar e as Lagunas Altiplanicas com box lunch, Geysers del Tatio
e Machuca com almoço menu em Atacama
Programa Uyuni com 02 noites e pensão completa conforme itinerário informado abaixo
Seguro viagem Travel Ace Especial

Pacote

HOTEIS
IORANA TOLACHE/TAYKA DEL DESIERTO/LUNA SALADA

CASA DON TOMAS/TAYKA DEL DESIERTO/LUNA SALADA

KIMAL/TAYKA DEL DESIERTO/LUNA SALADA

DBL

TPL

SGL

3522

2982

5743

3543

3087

5766

3555

3023

5763

3541

3052

5748

3682

3107

6125

3686

3196

6141

VALIDADE
Jun a Sep e Dec
Oct e Nov
Jun a Sep e Dec
Oct e Nov
Jun a Sep e Dec
Oct e Nov

 Importante: pacote calculado voando Latam na classe N 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.

Preços por pessoa em dólares , sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento e taxa de IRRF, sob consulta.
Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Latam U$100
Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21

13/06/2018
01º Dia - Rio /Santiago / Calama/ San Pedro de Atacama
Embarque com destino a Calama, com conexão em Santiago. Chegada e traslado ao hotel em São Pedro de Atacama.
À tarde passeio ao Valle de La Luna e Valle de La Muerte.
02º Dia - San Pedro de Atacama
Saída para tour de dia inteiro ao Salar de Atacama e as
Lagunas Altiplánicas: Miscanti e Meñiques.
03º Dia - San Pedro de Atacama/Ojos de Perdiz
Saída até Hito Cajón (Fronteira do Chile com a Bolívia). Lá
trocaremos de veículo para um especialmente equipado.
Na região de Sud Lipez visitaremos a Laguna Verde
(4.350 m.) aos pés do vulcão Llicancahur, o Valle de Dali,
as águas termais de Chalviri e continuaremos a viagem
até os Geisers Sol de Mañana, onde será possível admirar
suas cores espetaculares. Continuaremos até a Laguna
Colorada (4.278 m.), habitat dos flamingos James, únicos
de sua espécie no mundo. Finalmente chegaremos em
Ojos de Perdiz (aproximadamente as 16:00). Hospedagem com almoço campestre e jantar incluídos (Tempo
estimado da viagem: 07 horas).
04º Dia - Ojos de Perdiz/Lagunas Alto Andinas/Salar
de Uyuni/Colchani
Pela manhã partiremos para o Grande Deserto de Sal de
Uyuni (3.660 m.) passando pelas Lagunas Alto Andinas
(Ramaditas, Honda, Hedionda, Cachi). Travessia em barco
até a Ilha Pescado onde crescem cactos gigantes. Almo-

ço. Continuação aos Ojos de Agua e a lugares de extração de sal. Seguimos até Colchani. Jantar e Hospedagem.
(Tempo estimado da viagem: 09 horas).
05º Dia - Colchani/Hito Cajon/San Pedro de Atacama
Partiremos para a cidade de Uyuni onde faremos uma
breve visita. Continuaremos nossa viagem até Hito Cajón,
passando por povoados como San Cristóbal e Culpina,
até chegar a San Pedro de Atacama, almoço incluído.
(Tempo estimado desde Uyuni até Atacama: 09 horas)
06º Dia - San Pedro de Atacama
Neste dia a saída será bem cedo para conhecer os Geysers del Tatio, localizados a 4.200 mts sobre o nível do
mar, um centro geológico termal para observação, onde
pelo choque das temperaturas, na saída do sol, os Geysers entram em erupção a uma altitude de até 3 metros.
Um belíssimo espetáculo. O café da manhã será neste
lugar, como um piquenique, onde apreciaremos a paisagem do deserto. Continuando nosso passeio, passando
por um pequeno povoado chamado Machuca. Retono a
San Pedro de Atacama.
07º Dia - San Pedro de Atacama/Calama/Santiago
Traslado ao aeroporto de Calama para embarque com
destino a Santiago onde haverá a conexão do voo para o
Rio de Janeiro.

*Este é o roteiro previsto. Poderão ocorrer alterações por
motivos operacionais.

