19/05/2022

08 noites incluindo:
 Aéreo Rio/Santiago/Calama/Santiago/Rio com Latam na classe V
02 noites em Santiago, 04 noites em San Pedro de Atacama no hotel escolhido com café da manhã
Traslados privados de chegada e saída em Santiago
Traslados regulares Aeroporto de Calama / Hotel em Atacama / Aeroporto de Calama
Passeios regulares em Atacama: meio dia ao Vale de la Luna e Mirador de Kari (vôo tem que chegar
antes das 10:00 am para fazer esse tour), dia inteiro ao Salar e as Lagunas Altiplanicas com box lunch,
meio dia ao Geysers del Tatio
Programa Uyuni : 01 noite em Colchani no hotel Luna Salada y 01 noite em Ojos de Perdiz no hotel Tayka del Desierto,
com pensão completa (conforme itinerário, em serviço privado)
Seguro viagem Coris Vip 100
HOTEIS, Santiago/Atacama
EUROTEL EL BOSQUE / CASA DON TOMAS

EUROTEL EL BOSQUE / KIMAL

PULLMAN EL BOSQUE / ALTIPLANICO
NH COLLECTION PLAZA / NOI ATACAMA

DBL

TPL

SGL

4177

3588

6998

4237

3624

7123

4347

3730

7382

4407

3766

7495

4315

3673

7168

4544

n/d

7863

VALIDADE 2022
May a Sep+Dec
Oct+Nov
May a Sep+Dec
Oct+Nov
May a Dec
May a Sep

Importante: Pacote calculado voando Latam na classe V 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.
v Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.
 Preços não são válidos para Feriados e Congressos.

19/05/2022

DESERTO DE ATACAMA E SALAR DE UYUNI

01º Dia—Santiago
Chegada e traslado ao hotel.
02º Dia—Santiago
Dia livre.
03º Dia - Santiago / Calama / San Pedro de Atacama
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Calama. Chegada e traslado ao hotel em São Pedro de Atacama. À tarde visita ao Valle de La Luna e Mirador de Kari.
04º Dia - San Pedro de Atacama
Saída para tour de dia inteiro Lagunas Altiplánicas e Salar
de Atacama.
05º Dia - San Pedro de Atacama / Colchani
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. Continuação
pelo Valle de Dali até as águas Termas de Polques, os
Geysers 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, e para ver a mudança de cores da
Laguna. Continuação até Colchani passando por San Critóbal e o povoado de Uyuni. Alojamento no Hotel Luna
Salada. Almoço campestre e Jantar no hotel.
06º Dia - Colchani / Ojos de Perdiz
Pela manhã cruzaremos o Grande Deserto de Sal de Uyuni (3.660 m.), tempo para desfrutar do Salar. Ao final da

tarde seguiremos em direção ao sul, passando pelo salar
de Chiguana e o mirante do vulcão Ollague, as lagunas
Alto Andinas (Cañapa, Hedionda, Chiar Khota e Ramaditas) até chegar a Ojo de Perdiz. Alojamento no hotel
Tayka del Desierto. Almoço Campestre e jantar no hotel.
07º Dia - Ojos de Perdiz / San Pedro de Atacama
Após o café da manhã seguiremos viagem pelo deserto
de Sud Lipez. No caminho teremos tempo para desfrutar
de um banho nas águas termais del Polques. Depois do
almoço continuamos até Hito Cajón. Depois dos trâmites
de imigração, continuamos até San Pedro de Atacama.
Traslado ao hotel. Almoço campestre.
08º 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. Retono a San Pedro de Atacama. Tarde livre.
09º Dia - San Pedro de Atacama /Calama
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto de Calama
e fim dos nossos serviços.
*Este é o roteiro previsto. Poderão ocorrer alterações por motivos operacionais.

