20/07/2022

04 noites incluindo:
Aéreo Rio/La Paz/Rio com Latam na classe L e La Paz/Uyuni/La Paz com a BOA na classe E
03 (02+01) em La Paz e 01 noite em Uyuni, com café da manhã na categoria selecionada
01 almoço tipo picnic e 01 jantar em Uyuni
Traslados de chegada e partida Excursões conforme mencionado no roteiro
Seguro viagem Coris Vip 60

HOTÉIS

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022

Primeira

2121

1999

2915

Jan a 15 Dec

Luxo

2205

2081

3231

Jan a 15 Dec

Hotéis Previstos:
Categoria

La Paz

Uyuni

Primeira

Presidente

Jardines de Uyuni

Luxo

Europa

Palacio de Sal

Importante: pacote calculado voando Latam na classe L 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.

Descritivo do programa, clique aqui

20/07/2022

LA PAZ & SALAR DE UYUNI
01º Dia - La Paz
O aeroporto de El Alto é atualmente o aeroporto internacional mais alto do mundo com 4.080 m sobre o nível do mar.
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre.
02º Dia - La Paz
Visita da cidade, situada em um vale formado aos pés da cordilheira dos Andes a 3.632 m sobre o nível do mar. Visitaremos
a área dos mercados de artesanatos, tecidos e artefatos de feitiçaria. Também a parte colonial da cidade, a Igreja de São
Francisco, Museu do Ouro, praça Murillo, o Mirador de ‘Killi Killi’ de onde se tem uma magnífica vista da cidade e a réplica
do templo semi-subterrâneo de Tiwanaku. Em seguida visitaremos a parte moderna, baixando aos 3.200 m para finalmente
visitar o Valle de la Luna, impressionante por suas formações feitas pela erosão. O percurso feito em teleférico será uma boa
oportunidade para apreciar uma linda vista de La Paz. Esse é um passeio obrigatório para todo visitante.
03º Dia - La Paz/Uyuni
Pela manhã, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Uyuni. Chegada e visita de dia inteiro ao Salar. Cemitério
de Trens, onde encontraremos os restos de locomotivas a vapor do século XIX e XX; parada em Colchani, este é o melhor
lugar para observar os métodos de extração de sal; a continuação, a Isla Incahuasi (conhecida como a Isla Pescado), se trata
de um oásis com um ecossistema único e povoado isolado por cactos gigantes com até 10 m de altura. A viagem continua
rumo ao norte para visitar o forte pré-colombiano de Pucara de Ayque e os chullpares próximos, ambos nas encostas do
vulcão Thunupa. Retorno a Uyuni.
04º Dia - Uyuni/La Paz
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a La Paz. Chegada e traslado ao hotel. Hoje visitaremos as ruínas de Tiwanaku, que está a uma hora e meia (72 km) de La Paz, passando pelo altiplano boliviano, onde se pode ver a forma de viver dos Aymaras. Tiwanaku foi um dos centros mais antigos da cultura amricana, por volta de 400 DC até 1100 DC. É considerada uma das culturas mais desenvolvidas na sua época. Suas principais construções são: templo de Kalasasaya com seu
trabalho mais notável na Puerta del Sol, os monólitos Ponce e Fraile; a pirâmide de Akapana e o templo Semi-subterrâneo.
Também visitaremos seus dois Museus, para apreciar seu trabalho em cerâmica e pedra. Retorno a La Paz, restante do dia
livre.
05º Dia - La Paz
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

Valle de la Luna

Tiwanaku

