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06 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Salta/Rio com Aerolineas Argentinas na classe H 

04 (02+02) noites em Salta e 02 noites em Cafayate com café da manhã, no hotel selecionado 

Traslados privativos de chegada e partida em Salta 

City tour regular em Salta + Dia inteiro a Salinas Grandes por Purmamarca (terça, sexta e domingo) 

Tour regular de dia inteiro Valle Calchaquies pernoitando em Cafayate (ida por Cachi ,volta por Quebrada de las Conchas) 

Tour privativo a 03 vinícolas em Cafayate, incluindo degustação em duas e almoço harmonizado na terceira 

Seguro viagem Coris Vip 100 

    Pacote   

HOTÉIS SALTA/CAFAYATE CATEGORIA DBL TPL SGL VALIDADE 2022 

POSADA DEL SOL / ASTURIAS Turística 1870 n/d 2176 01 a 16 Jun+20 a 30 Jun 

DESIGN SUITES / PATIOS DE CAFAYATE Prim Sup 2142 2026 2825 Jun 

  2262 2103 3061 01 Jul a 06 Jul 

  2328 2146 3210 07 Jul a 31 Jul+Oct a Feb 

  2301 2127 3134 Aug+Sep 

ALEJANDRO I / PATIOS DE CAFAYATE Prim Sup 2137 2053 2814 01 a 15 Jun+20 a 30 Jun 

  2186 2108 2913 01 Jul a 06 Jul 

  2356 2218 3264 07 Jul a 31 Jul+Oct a 20 Nov+07 a 11 Dec 

  2224 2132 2986 01 a 11 Aug+15 a 17 Aug 

  2328 2198 3206 12 a 14 Aug+18 Aug a Sep 

  2251 2152 3044 21 Nov a 06 Dec+12 a 31 Dec 

SHERATON / GRACE Prim Sup/Luxo Plus 2131 2012 2798 20 Jun a 08 Jul+01 a 11 Aug+15 Aug a 05 Oct+10 Oct a 17 Nov 

  2186 2050 2913 09 a 31 Jul+12 a 14 Aug+06 a 09 Oct+18 a 20 Nov+07 a 10 Dec 

 Não está incluso traslado para troca de aeroporto em Buenos Aires, caso seja necessário 

Programa com Purmamarca, clique aqui 

Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe H de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor 

ao seu cliente, nos peça 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: 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. 
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07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Salta//Jujuy/Rio com Aerolineas Argentinas na classe H 

03 (02+01) noites em Salta, 02 noites em Cafayate e 02 noites em Purmamarca com café da manhã, no hotel selecionado 

Traslados privativos de chegada em Salta + Purmamarca/Aeroporto de Jujuy 

City tour regular em Salta 

Tour regular de dia inteiro Valle Calchaquies pernoitando em Cafayate (ida por Cachi ,volta por Quebrada de las Conchas)  

Tour privativo a 03 vinícolas em Cafayate, incluindo degustação em duas e almoço harmonizado na terceira 

Salta, tour de dia inteiro a Salinas Grandes por Purmamarca (terça, sexta e domingo), deixando ao final no hotel 

Purmamarca, tour de dia inteiro a Quebrada de Humahuaca 

Seguro viagem Coris Vip 100 

HOTÉIS SALTA/CAFAYATE/PURMAMARCA CATEGORIA DBL TPL SGL VALIDADE 2022 

POSADA DEL SOL / ASTURIAS / MARQUES DEL TOJO Turística 2237 n/d 2793 01 a 16 Jun+20 a 30 Jun 

DESIGN SUITES / PATIOS CAFAYATE / MANANTIAL SILENCIO Prim Sup 2407 2267 3248 01 a 18 Jun+22 a 30 Jun 

  2553 2374 3534 01 Jul a 06 Jul 

  2618 2418 3665 07 a 31 Jul+Oct+Nov+16 Dec a Feb 

  2591 2398 3608 Aug 

  2569 2385 3567 Sep 

  2597 2404 3625 01 a 15 Dec 

SHERATON / GRACE / MANANTIAL SILENCIO Prim Sup/Luxo Plus/Prim Sup 2399 2253 3227 01 a 16 Jun+22 a 30 Jun 

  2454 2302 3337 01 a 08 Jul+01 a 11 Aug+15 a 31 Aug+16 a 25 Dec 

  2495 2330 3423 09 a 31 Jul+12 a 14 Aug+06 a 09 Oct+18 a 20 Nov 

  2432 2288 3296 Sep+01 a 06 Dec+11 a 15 Dec 

  2454 2302 3337 01 a 05 Oct+10 Oct a 17 Nov+21 a 30 Nov 

  2476 2318 3381 26 Dec a 08 Jan 

Descritivos do programa Salta e Cafayate com vinícolas, clique aqui 

 Não está incluso traslado para troca de aeroporto em Buenos Aires, caso seja necessário 

 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 Aerolineas Argentinas na classe H de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor 

ao seu cliente, nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 
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01º dia - Salta  
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
02º dia - Salta  
Saída para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, tais como: Catedral Basílica, Centro Cultural de Las Américas, 
Museu Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San Francisco, Convento San Bernardo, Cerro San Bernardo e sua vista 
panorâmica da cidade. Faremos também a visita a vila de veraneio de San Lorenzo, na periferia da cidade com seu microcli-
ma subtropical e o Mercado Artesanal onde são expostas os artesanatos com certificação da origem da província. Retorno a 
hotel. Restante do dia livre. 
03º dia – Salta / Cafayate  
Saída para um belo passeio a Cafayate. Seguiremos por Cachi no Alto Valle Calchaquí, continuando pela ruta 40 para admirar 
paisagens montanhosas e seus povoados históricos bordeados pelo rio Calchaquí: Seclantás, Molinos e Angastaco. Atraves-
saremos a Quebrada de Las Flechas. San Carlos e Animaná, chegando a Cafayate - cidade reconhecida pelo nível internacio-
nal de seus vinhos, em particular o "Torrontés". Hospedagem em Cafayate. 
04º dia – Cafayate 
Pela manhã saída para conhecer o que mais da fama a cidade e arredores: seus vinhedos. A mais de 1.700 m. de altitude 
(algumas plantações chegam a 3.000 m.)  a região de Cafayate é o principal polo produtor de vinhos do norte da Argentina, 
destacando-se pelo cultivo da exótica Torrontés.   
Hoje visitaremos 03 vinícolas. Esta incluída a degustação nas duas primeiras e almoço harmonizado na terceira. 
05º dia – Cafayate / Salta 
Pela manhã, visitaremos vinícolas artesanais e industrias, provando dos vinhos reconhecidos e premiados mundialmente. Na 
parte da tarde, regresso a Salta por outro caminho. Conheceremos a "Quebrada de las Conchas", onde as curiosas formações 
de erosão ocasionadas pelo vento e pela água são seu principal atrativo: "Los Médanos", "El Sapo", "El Obispo", "La Garganta 
del Diablo", "Los Castillos", "El Anfiteatro", entre outros. O passeio continua pelo “Valle do Lerma, atravessando os campos 
de cultivo de tabaco e os povoados com arquitetura colônia. Retorno ao hotel de Salta. 
06º dia – Salta / Salinas Grandes e Purmamarca / Salta 
Saída  para visita a Purmamarca, um pequeno povoado onde observaremos o Cerro de los Siete Colores, a Igreja e o Merca-
do Artesanal de La Plaza.  Essa região é muito característica, pois apesar de se estarmos em território Argentino, temos a im-
pressão de estarmos no Peru ou na Bolívia, já que a população local veste-se de forma andina, e seus costumes e artesanatos 
são muito parecido com os encontrado mais ao norte dos Andes.  Continuaremos a viagem para visitar a impressionante 
Salinas Grandes, um imenso mar branco de sal (212 km²). Retorno ao hotel. 
07ª Dia – Salta 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 

Descritivo do programa Salta, Cafayate com vinícolas e Purmamarca , clique aqui 
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01º dia - Salta  
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
02º dia - Salta  
Saída para conhecer os principais pontos turísticos da cidade, 
tais como: Catedral Basílica, Centro Cultural de Las Américas, 
Museu Histórico del Norte (Cabildo), Basílica Menor de San 
Francisco, Convento San Bernardo, Cerro San Bernardo e sua 
vista panorâmica da cidade. Faremos também a visita a vila 
de veraneio de San Lorenzo, na periferia da cidade com seu 
microclima subtropical e o Mercado Artesanal onde são ex-
postas os artesanatos com certificação da origem da provín-
cia. Retorno a hotel. Restante do dia livre. 
03º dia – Salta / Cafayate  
Saída para um belo passeio a Cafayate. Seguiremos por Cachi 
no Alto Valle Calchaquí, continuando pela ruta 40 para admi-
rar paisagens montanhosas e seus povoados históricos bor-
deados pelo rio Calchaquí: Seclantás, Molinos e Angastaco. 
Atravessaremos a Quebrada de Las Flechas. San Carlos e Ani-
maná, chegando a Cafayate - cidade reconhecida pelo nível 
internacional de seus vinhos, em particular o "Torrontés". 
Hospedagem em Cafayate. 
04º dia – Cafayate 
Pela manhã saída para conhecer o que mais da fama a cidade 
e arredores: seus vinhedos. A mais de 1.700 m. de altitude 
(algumas plantações chegam a 3.000 m.)  a região de Cafaya-
te é o principal polo produtor de vinhos do norte da Argenti-
na, destacando-se pelo cultivo da exótica Torrontés.   
Hoje visitaremos 03 vinícolas. Esta incluída a degustação nas 
duas primeiras e almoço harmonizado na terceira. 
05º dia – Cafayate / Salta 
Pela manhã, visitaremos vinícolas artesanais e industrias, pro-
vando dos vinhos reconhecidos e premiados mundialmente. 
Na parte da tarde, regresso a Salta por outro caminho. Co-
nheceremos a "Quebrada de las Conchas", onde as curiosas 

formações de erosão ocasionadas pelo vento e pela água são 
seu principal atrativo: "Los Médanos", "El Sapo", "El Obispo", 
"La Garganta del Diablo", "Los Castillos", "El Anfiteatro", entre 
outros. O passeio continua pelo “Valle do Lerma, atravessan-
do os campos de cultivo de tabaco e os povoados com arqui-
tetura colônia. Retorno ao hotel de Salta. 
6º dia – Salta / Salinas Grandes / Purmamarca 
Saída  para visita a Purmamarca, um pequeno povoado onde 
observaremos o Cerro de los Siete Colores, a Igreja e o Mer-
cado Artesanal de La Plaza.  Essa região é muito característi-
ca, pois apesar de se estarmos em território Argentino, temos 
a impressão de estarmos no Peru ou na Bolívia, já que a po-
pulação local veste-se de forma andina, e seus costumes e 
artesanatos são muito parecido com os encontrado mais ao 
norte dos Andes.  Continuaremos a viagem para visitar a im-
pressionante Salinas Grandes, um imenso mar branco de sal 
(212 km²). Retorno a Purmamarca e acomodação. 
07ª Dia – Purmamarca 
Hoje faremos uma viagem por la Quebrada declarada Pa-
trimônio da Humanidade. É uma viagem de contato social e 
uma visita ao ancestral. Passaremos por Posta de Hornillos, 
continuando até o povoado de Tilcara. Continuação até Hua-
calera, passo do Trópico de Capricórnio, de onde se pode ver  
as cores do cerro chamado a Pollera de la Colla. Visita da 
Igreja de Uquía, onde se encontra as pinturas dos Ángeles 
Arcabuceros (vestigio importante na área da escola 
Cuzqueña). Chegada a Humahuaca com sua importante Cate-
dral e o Monumento a Independência (El Indio) do escultor 
Soto Avendaño. Retorno após o almoço para observar a rota 
da Paleta do Pintor que emoldura a cidade de Maimara. Re-
torno ao hotel. 
08ª Dia – Purmamarca / Jujuy  
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nos-

sos serviços. 

 


