
06/04/2022 

 

07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Santiago/Calama/Rio com Latam na classe V 

03 noites em Santiago no hotel NH Collection Plaza com café da manhã 

04 noites em Atacama no hotel selecionado em regime All Inclusive 

Traslados de chegada e partida privativos em Santiago 

City tour regular em Santiago Traslados regulares Calama / San Pedro de Atacama / Calama  

Pensão completa com bebidas nacionais  Seguro viagem Coris Vip 100 

01 passeio de dia inteiro ou 02 passeios de meio dia, todos os dias durante a hospedagem em Atacama 

Principais passeios incluídos nas programações: 

 Lagunas Altiplanicas     Geysers del Tatio com Machuca     Termas de Puritama    Vale de la Luna   Salar de Atacama e Toconao 

NAYARA ALTO ATACAMA 

Localização privilegiada, há somente 3 km do vilarejo, a arquitetura 

respeita o ambiente a sua volta. Todos os quartos possuem um terra-

ço privado com vista para o vale e seus jardins. 

Quarto DBL SGL Validade 2022 

Quitor  3007 3999 16 Apr a Sep 

TIERRA ATACAMA 

Criado pela família Purcell, atuais proprietários do Ski Portillo, o 

hotel possui um ambiente casual e amistoso, onde todos os seus 

apartamentos contam com varandas privativas e vista para o vulcão 

Licancabur. 

Quarto DBL SGL Validade 2022 

Oriente/

Poniente 
4316 5452 Jul a Sep 

AWASI 

Construído num antigo solar e rodeado de um muro histórico, o 

Hotel Awasi é a nova sensação de Atacama. Suas 10 amplas suítes 

foram construídas misturando pedra, madeira, argila e palha. 

EXPLORA 

Localizado bem próximo ao centro de Atacama, o Hotel Explora 

procura respeitar e manter o seu entorno. Está situado em um terre-

no de mais de 17 hectares e conta com 50 apartamentos. 

Quarto DBL SGL Validade 2022 

Round  5112 7429 Apr 

 4310 6233 May a Sep 

Quarto DBL SGL Validade 2022 

Tulur 4303 5705 11 a 16 Apr 

 3607 4310 17 a 30 Apr 

 3623 4330 May+Jun 

 4006 4767 Jul a Sep 

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

confirma na data de viagem solicitada. 

  Fechado de Apr a Jun   


