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Pacote de 07 noites incluindo: 

 Passagem aérea Rio/Santiago/Calama/Santiago/Rio voando Lan  na classe X 

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

04 noites em Atacama no hotel escolhido em regime All Inclusive 

Traslados de chegada e partida privativos em Santiago 

City tour em Santiago  

Traslados regulares Calama / San Pedro de Atacama / Calama  

Pensão completa com bebidas nacionais  Seguro Travel Ace Especial 

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 

DESERTO DE ATACAMA em HOTÉIS ALL INCLUSIVE 

CUMBRES SAN PEDRO 
O Cumbres San Pedro Hotel & Spa reúne arquitetura moderna,  

mas baseada nas comunidades andinas do Atacama. Possui 60 

quartos com 52 m², todos climatizados e com sacadas privativas. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3011 #### 4163 Mar a Sep 
Superior 

3180 #### 4500 Oct a Feb 

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

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

terraço privado com vista para o vale e seus jardins. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3605 n/d 4581 até Apr  
Quitor  

2920 n/d 3739 May 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 TPL SGL Validade 

4037 n/d 5286 Mar a Sep 
Superior  

* * *  

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

Hotel Awasi é a nova sensação de Atacama. Suas 08 amplas suítes 

foram construídas misturando pedra, madeira, argila e palha. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3186 n/d 4348 Até Feb 18 
Deluxe 

* * * * 

EXPLORA 
Localizado bem próximo ao centro de Atacama, o Hotel Explora 

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

terreno de mais de 17 hectares e conta com 50 apartamentos. 

 Importante: Este pacote é calculado voando Lan na classe X 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 solicitada para de viagem. 
 

Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. Não válidos para Feriados e Congressos. 

Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta.   Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$95. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores de 70 anos: U$25 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

5016 n/d 7465 Mar a Sep Circular/ 

Retangular       

NOI CASA ATACAMA 
Noi Casa Atacama é o primeiro hotel sustentável no norte do Chile. 

Possui 29 quartos, amplos, luminosos e decorados com moveis e 

obras de arte criadas por artesãos locais. 

Quarto DBL TPL SGL Validade 

3495 n/d 4809 May  
Tulur 

3271 n/d 4509 Jun 


