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TERRA DAS CORES 
Natureza –Salinas – Poblados Escondidos – Vinos  

 1º Dia – Origem / São Salvador de Jujuy - Salta  
Embarque com destino ao Aeroporto de São Salvador de Jujuy. Traslado no aeroporto com destino a Salta. Após o check-in no 
hotel, teremos tempo livre para visitar a cidade e verificar o apelido SALTA LA LINDA com seus próprios olhos. Pernoite em 
Salta. 
 
 2º Dia – Volta aos Vales Calchaquíes 
Saia pelo Vale de Lerma até a cidade de Carril, continuando por Chicoana e entrando pela Quebrada de los Laureles e depois 
pela Quebrada de Escoipe, você alcança o Maray, daí você entra na Cuesta del Obispo, uma estrada com abundantes curvas 
que Permite-lhe desfrutar de uma vista panorâmica do Vale do Encantado e de pequenas casas com milho e fruteiras. O ponto 
mais alto de 3384 msnm é alcançado na Piedra del Molino. Então você atravessará o Parque Nacional Los Cardones ao longo 
do Tin-Tin Straight, a antiga estrada Inca. Chegada a Cachi ao meio dia. Após o almoço, continuamos o percurso ao longo da 
Rota 40 para admirar paisagens montanhosas com encantadoras aldeias que fazem fronteira com o rio Calchaquí. São 
conhecidas cidades históricas como Seclantás, Molinos e Angastaco. Você atravessa a Quebrada de Las Flechas, San Carlos e 
Animaná e vá até Cafayate, para passar a noite. Pernoite em Cafayate. 
 
 3º Dia – Cafayate - Salta 
Partiremos mais cedo para a cidade de Salta. No nosso tour, visitaremos vinícolas artesanais e industriais, saboreando os vinhos 
reconhecidos internacionalmente e premiados. Após o almoço, retornamos à cidade de Salta através da Quebrada de las 
Conchas e do Vale de Lerma. Pernoite em Salta. 
 
 4º Dia - Quebrada de Humahuaca 
Uma viagem pela Quebrada declarada Património Mundial, onde a paisagem e as cores das colinas são combinadas com as 
culturas igualmente coloridas que habitam essa área. É uma jornada de contato social e uma visão do ancestral. Começa com 
a chegada ao Pueblito de Purmamarca para observar o Cerro de los Siete Colores. Passe pela Posta de Hornillos, continuando 
em direção à cidade de Tilcara. Continue a Huacalera, passe do Trópico de Capricórnio, de onde você pode ver as cores da 
colina chamada Pollera de la Colla. Visita à Igreja da Uquía, onde existem as pinturas dos Arcabuceros Angels (importante 
vestígio na área da escola Cuzqueña). Chegada a Humahuaca com sua importante Catedral e o Monumento à Independência 
(El Indio) pelo escultor Soto Avendaño. Retorno após o almoço para observar a partir da rota Paleta del Pintor que enquadra a 
cidade de Maimara. Pernoite em Tilcara. 
 
 5º Dia - Tilcara 
Dia livre. Sugestões, você pode visitar o Pucará de Tilcara, fazer um trekking, um passeio de bicicleta ou um passeio. As opções 
são muitas neste destino. Pernoite em Tilcara. 

 6º Dia – Salinas Grandes 
Nossa experiência tem como ponto de partida a cidade de Tilcara, e ao virar da esquina encontraremos Purmamarca. Aldeia 
de terra virgem; As cores de suas colinas foram impregnadas nas regiões desse pagamento e nas comparações para os 
carnavais. 
Também se pode ver que uma alfarrobeira antiga detém a Igreja de Santa Rosa de Lima. Além disso, um goblin malicioso 
desenhou um caminho serpentino chamado Cuesta del Lipan, e quando finalmente chegamos às Salinas Grandes; onde você 
pode apreciar a imensidade de um lago branco com todas as suas atrações, uma paisagem de sonho e um dos mais belos 
cenários de Jujuy que você nunca esquecerá. Depois de nos maravilharmos com essa experiência única, retornamos a 
Purmamarca. 

 7º Dia - Vale e Povo de Iruya 
Saímos de Tilcara às 9 horas após o café da manhã. Hoje vamos descobrir a região do Vale de Iruya em uma jornada 
pelo tempo. Neste ambiente de transição entre o deserto e a selva, atravessando os 4000 msnm, são os Vales da 
Altura; onde os velhos colonos conseguiram organizar a autossuficiência de alimentos com base em terraços de 
cultivo que eles construíram no sopé das montanhas, aproveitando a água de nascente que brota nas colinas. Essas 
tradições milenares são válidas hoje e, como esta, elas nos deixam deslumbrantes de sua história. Aninhado no meio 
dessas montanhas míticas é a cidade de Iruya. Retorno à Purmamarca por volta das 18hs. 
 
 8º Dia – São Salvador de Jujuy / Origem 
Traslado para o Aeroporto de São Salvador de Jujuy e embarque para 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." 
 
SAÍDAS AOS SÁBADOS (EXCETO FERIADOS) 

INCLUI: Traslados de chegada e partida (Aeroporto de Jujuy), hospedagem com café da manhã em Purmamarca (2 noites) 
Tilcara (2 noites), em Cafayate (1 noite) , Salta (2 noites) , City City Tour em Salta, Retorno aos Vales Calchaquíes (2 dias), 
Humahuaca, Salinas Grandes, Iruya. Assistência de Viagem Travel Ace. 
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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. 


