18/03/2020

DESERTO DE ATACAMA E SALAR DE UYUNI
06 noites incluindo:
 Aéreo Rio/Santiago/Calama/Santiago/Rio com Latam na classe S
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
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
Seguro viagem April Vip 60
HOTEIS

DBL

TPL

SGL

VALIDADE

CASA DON TOMAS

3871

3302

6058

Apr a Dec

KIMAL

4105

3460

6478

Apr+Oct+Nov

4062

3441

6444

May a Sep+Dec

Importante: pacote calculado voando Latam na classe S 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 em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta.
Taxa IRRF, sob consulta
Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$86
Seguro incluído para menores de 74 anos. Acréscimo para maiores: U$28
01º Dia—Rio/Santiago/Calama/San Pedro de Atacama
Embarque com destino a Calama, com conexão em Santiago.
Chegada e traslado ao hotel em San Pedro de Ataca À tarde,
saída para visitar uma área localizada a 19 Kms. de San Pedro,
na Cordillera de Sal, onde se encontra o Valle de la Luna, declarado santuário a naturaleza e Monumento Natural. O tour é
uma viagem imaginária a paisagens que não correspondem ao
nosso mundo, se não a outros planetas. É assim que podemos
apreciar o Valle de Dinosaurios, o Valle de la Muerte, onde se
tem uma espetacular panorâmica do entorno. Seguimos ao
Valle de la Luna, onde encontraremos formações geológicas. Ao
entardecer, a aparência será de uma linda pintura em dourado e
vermelho.
02º Dia—San Pedro de Atacama
Saída para conhecer as Lagunas Altiplánicas e Salar de Atacama.
Atacama, o maior salar do Chile, tem uma das reservas de flamencos mais importantes do país, a Reserva Nacional los Flamencos. Entraremos em um pequeno sendero até a Laguna
Chaxa, para conhecer diferentes especies de flamencos existentes no local. Miscanti e Miñiques localizadas a 4.220 mts. também são parte da Reserva Nacional e são administradas pela
comunidade indígena de Socaire. A erupção do vulcão Miñiques
ocorrida há 1 milhão de anos originou o estancamento da água
que antigamente corria até o Salar, dando origem a essas duas
lagoas altiplânicas de águas azuis e margens brancas. De regresso, Socaire, povoado de origem precolombino, hoje reconhecido por sua cozinha típica atacameña.
03º Dia—San Pedro de Atacama /Uyuni
Traslado de San Pedro de Atacama a Hito Cajón, depois dos
trâmites de imigração continuação a Laguna Verde, aos pés do
Volcán Llicancahur. Continuação pelo Valle de Dalí até as Termas de Polques, os Geysers de Sol de Mañana. Visita a Laguna
Colorada, hábitat dos famosos flamencos James, únicos de sua
espécie no mundo, e para ver a mudança dos tons na Laguna
até chegar a sua cor vermelha, de onde vem seu nome. Conti-

nuação até Colchani passando por San Cristóbal e o povoado
de Uyuni. Acomodação no Hotel Palacio de Sal ou Luna Salada.
Almoço campestre/Jantar no hotel.
04º Dia—Uyuni/Isla Incahuasi/Ojos de Perdiz
Cruzaremos o salar, onde veremos a forma de extração de sal.
Chegada a Ilha Incahuasi, habitada por cactus gigantes. Caminhada e uma vista de 360 graus do salar. Tempo para disfrutar
do Salar. Ao final da tarde viajaremos em direção ao sul passando pelo salar de Chiguana e o mirador do volcão Ollague, as
lagoas Altoandinas (Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Ramaditas)
até chegar a Ojo de Perdiz. Acomodação no Hotel Tayka del
Desierto. Almoço campestre / Jantar no hotel.
05º Dia—Ojos de Perdiz/Polques/San Pedro de Atacama
Viagem pelo deserto de Sud Lipez. No caminho teremos tempo
de disfrutar de um banho nas águas termais do Polques. Depois
do almoço campestre, continuação a Hito Cajón. Passaremoo
pelos trâmites de imigração e seguiremos até San Pedro de
Atacama. Traslado ao seu hotel.
06º Dia—San Pedro de Atacama
Saída durante a madrugada, para conhecermos os Geysers del
Tatio, centro geotermal com geysers que só se observam as
primeiras horas da manhã. Depois de ver este lindo espetáculo,
em um entorno natural majestoso, tomararemos o café da manhã. No retorno, avistaremos a majestosa da Cordillera de los
Andes. Encontramos Machuca, pequeno assentamento de
pastores de llamas. O pequeno povoado, está adornado por
casas de adobe e tetos de palha. Retoeno a San Pedro de
Atacama. Resto da tarde livre, para caminar pelo povoado.
07º Dia—San Pedro de Atacama/Calama/Santiago/Rio
Traslado ao aeroporto em Calama e embarque com destino ao
Rio de Janeiro, com conexão em Santiago.

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

