21/07/2022

07 noites incluindo:
Aéreo Rio/Puno//La Paz/Rio com Latam na classe L e La Paz/Uyuni/La Paz com a BOA na classe E
02 noites em Puno, 03 em La Paz e 02 noites em Uyuni, com café da manhã na categoria selecionada
02 almoços e 02 jantares
Traslados de chegada e partida
Excursões conforme mencionado no roteiro
Seguro viagem Coris Vip 60

HOTÉIS

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022

Primeira

3433

3284

4832

Jan a 15 Dec

Luxo

3707

3580

5753

Jan a 15 Dec

Hotéis Previstos:
Categoria

Puno

La Paz

Uyuni

Primeira

Casa Andina Premium

Ritz Apart

Palacio de Sal

Luxo

GHL

Casa Grande

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

21/07/2022

PUNO, LA PAZ & SALAR DE UYUNI

01º Dia - Puno
Chegada e traslado ao hotel.
02º Dia - Puno
Vamos conhecer o lago Titicaca em uma excursão de dia completo.
Começaremos visitando os Uros, hospitaleiros nativos que nos
receberão em ilhas artificiais construídas em base a totora. Depois
continuaremos à Ilha de Taquile, onde os nativos ainda preservam
suas tradições e nos receberão com suas coloridas vestes típicas.
Aproveitem a oportunidade para explorar a ilha e surpreender-se
com as belas vistas do lago. Teremos um almoço tipo box lunch na
ilha. À tarde, retornaremos à cidade.
03º Dia - Puno/Copacabana/Isla del Sol/La Paz
A primeira hora traslado pela autoestrada até o Santuário de Copacabana para embarcar no catamarán, disfrutando de um snack a
bordo até a Isla del Sol, berço do Império Incaico. Nesta legendária
ilha visitaremos o Jardim, as Escadarias e a Fonte do Inca, depois
visita ao Complexo Cultural Inti Wata, com o museu subterráneo do
Ekako, os centros de medicina tradicional e de construção de balsas
de totora, os terraços Pachamama de agricultura incaica, um centro
artesanal, o refúgio Intica e o mirador "Manco Kapac". A visita ao
Complexo Inti Wata também inclui a possibilidade de navegar a
bordo de uma imensa balsa típica de Totora e de realizar uma visita
panorâmica ao palácio incaico de Pilkokaina. Posteriormente embarque no catamarán para seguirmos viagem até o Puerto de Chúa.
Chegada e traslado pela autoestrada até a cidade de La Paz.
04º 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.

05º Dia - La Paz/Uyuni
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Uyuni. Chegada. Visitaremos a “Escalera al cielo” que é uma das obras do reconhecido artista boliviano Gastón Ugalde. É uma escadaria de sal
que está localizada no meio do salar de Uyuni. É uma parada interessante para tirar boas fotos. Depois, iremos aos “Ojos de sal”.
Estas são as saídas dos ríos subterráneos que se encontram abaixo
Salar de Uyuni. As águas do interior do salar tem concentrações
ácidas particulares e são consideradas águas medicinais pelos locais. Finalmente, desfrutaremos de um belo entardecer que será um
dos momentos mais bonitos que veremos neste lugar. O efeito das
cores do sol junto com o sal fazem com que tenhamos uma paisagem espetacular . É uma excelente oportunidade para tirar lindas
fotos. Retorno ao hotel e jantar.
06º Dia - Uyuni
Começaremos visitando o Cemitério de Trens. Este lugar é conhecido pelos restos das locomotivas á vapor dos séculos XIX y XX. Depois, em Colchani observaremos os métodos de extração de sal que
os locais utilizam. Depois, ingressaremos no incrível Salar de Uyuni,
com mais de 10.000 km2 de puro sal. Seguiremos até a Isla Incahuasi, que é um oasis único e o povoado isolado por cactus gigantes
de até 10 metros de altura, ¡impressionante!
¡Viviremos uma experiência única almoçando no medio do salar!
Depois, visitaremos o forrte pré-colombino Pucara de Ayque e os
chullpares que se encuentram aos pés do vulcão Tunupa. Ao final
do dia, veremos um atardecer maravilhoso onde se apreciam as
diferentes cores que pintam o céu formando uma paissagem magnífica. Retorno ao hotel e jantar.
07º Dia - Uyuni/La Paz
Traslado ao aeroporto para embarque com destinoa 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 raslado
ao Hotel.
08º Dia - La Paz
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

