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Argentina Andina  
Natureza - Cultura Milenar - Montanhas Coloridas - Salinas 

 1º Dia – Origem / San Salvador de Jujuy - Tilcara 
Embarque com destino a cidade de Jujuy. Recepção no Aeroporto de São Salvador e saída para Tilcara (2hs) visitando os 
povoados típicos da região. Check in. Visitamos o Pucará, uma antiga fortaleza usada pelos Omaguacas para a defesa de sua 
cidade de tribos inimigas. Noite livre para passear pelas ruazinhas da cidade e aproveitar uma variada oferta gastronômica 
típica da região. (*) 
 
 2º Dia – Uquia - Humahuaca - Hornocal 
Saída às 9hs para Uquia (30 minutos) atravessando o Trópico de Capricórnio, visitando a Igreja de Uquía, continuamos para 
Humahuaca (20 minutos). Tempo livre para andar pela cidade e almoço em algum restaurante típico. 
Saída às 14hs, continuamos para o Hornocal (Cerro de los 14 colores), chegando até os 4200 metros sobre o nível do mar, onde 
vamos curtir excelentes vistas das Montanhas multicoloridas da Serraniano coração da Quebrada. Na parte da tarde - noite 
retornamos para pernoite em Tilcara. 
 
 3º Dia – Salinas Grandes – Purmamarca  
Saída às 10hs para Salinas grandes (2 horas) pela conhecida Cuesta del Lipan, lanche e bebidas inclusas no passeio. Depois de 
curtir o dia de sol, o mar de sal e uma paisagem diferente, voltamos para pernoitar em Purmamarca. 
 
 4º Dia - Purmamarca 
Saída às 10hs para Trekking em Los Colorados, Cerro de los 7 colores. Depois da caminhada, recomendamos aproveitar o 
tempo livre para visitar a pequena cidade, a igreja, as bancas de artesanato. Tarde e noite livres para passear pelas ruazinhas 
da cidade e aproveitar uma variada oferta gastronômica típica da região. 
 
 5º Dia – Salta 
Saída às 10hs, continuamos nossa viagem para SALTA LA LINDA (3hs), uma cidade histórica que merece o apelido. Check in no 
hotel. Dia livre para percorrer a cidade, curtir sua gastronomia típica regional, visitar as igrejas, museus ou simplesmente 
relaxar. 
 
 6º Dia – Cachi (Vuelta a los Valles Calchaquíes)-Cafayate 
Saída às 9hs para o Vale de Lerma até a vila de Carril, visitando Chicoana e entrando na Quebrada de los Laureles, Queipe de 
Escoipe, Maray e Cuesta del Obispo, com muitas curvas que permitem desfrutar de uma vista panorâmica do Vale Encantado 
e pequenas casas com milho e frutas. O ponto mais alto para 3384 metros sobre o nível do mar é alcançado na Pedra do 
Moinho. Visitamos o Parque Nacional Los Cardones ao longo do Tin-Tin Straight, a antiga estrada Inca. Chegada a Cachi ao 
meio dia. (4 hs). Saída às 14hs, continuamos pela conhecida rota 40 para admirar paisagens montanhosas com aldeias de 
grande charme que fazem fronteira com o rio Calchaquí, são conhecidas aldeias históricas como Seclantás, Molinos e 
Angastaco. Atravessamos a Quebrada de las Flechas, San Carlos e Animaná e chegamos até Cafayate (4hs), faremos visitas a 
vinícolas, provando os vinhos reconhecidos e premiados internacionalmente. Check in no hotel. 
 
 7º Dia – Cafayate – Salta 
Manhã livre em Cafayate e retorno para SALTA. Tarde-noite livre para passeio pela cidade, compra de vinhos e artesanatos. 
 
 8º Dia – Salta – Jujuy / Origem  
Traslado para o Aeroporto de San Salvador de JUJUY.  
Em horário oportuno embarque em voo com destino à cidade de origem. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

(*) Caso o voo esteja  chegando a noite a visita do Pucara ficará paro o dia seguinte. 

SAÍDAS AOS SÁBADOS (EXCETO FERIADOS) 

INCLUI: Traslados de chegada e partida, hospedagem com café da manhã em en Purmamarca (2 noites)., Tilcara (2 noites), 
Salta (2 noites), Cafayate (1 noite). Passeios inclusos: Salinas Grandes com pequeno almoço, visita às ruínas de Pucara de 
Tilcara, Quebrada de Humahuaca e Cerro Hornocal, Purmamarca, trekking em Los Colorados, Valles Calchaquíes (2 dias), visita 
de vinícolas artesanais e industriais. Assistência de Viagem Travel Ace. 

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. Não nos responsabilizamos por problemas que possam 
vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado. 

NÃO SÃO ACEITAS para embarque: Fotocopias de documentos, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras emitidas por 
entidades de classe CREA, OAB, CRM e entidades militares. Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a 
ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado. 


