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Salinas e Desertos da Argentina y Chile
Atacama – Quebrada de Humahuaca – Jujuy e Salta
 1º Dia – Origem / San Salvador de Jujuy - Tilcara
Recepção no aeroporto de São Salvador de JUJUY e saída pra Tilcara (2 hs) visitando os povoados típicos da região. Check in.
Visitamos o Pucará, uma antiga fortaleza. 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 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 Serrania no coração da Quebrada. Na parte da tarde - noite retornamos para pernoite em
Purmamarca.
 3º 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-noite livre; passear pelas ruazinhas da
cidade e aproveitar uma variada oferta gastronômica.
 4º Dia - Salinas Grandes - Atacama
Saída às 8hs para Salinas grandes (2 h) pela conhecida Cuesta del Lipan, lanche e bebidas inclusas no passeio, aproveitamos
para curtir o campo de sal, continuamos pelos caminhos desérticos e chegamos no Chile pelo passo de JAMA, Chegamos a
San Pedro de Atacama pra fazer o check in. Noite livre.
 5º Dia – Atacama, Geisers e Valle de la Luna
Visita a Tatio Geysers. A experiência começara bem cedo para chegar ao campo geotérmico, localizado a 4320msnm, onde a
temperatura é de aproximadamente 15ºC abaixo de 0. Caminhada entre geysers e café da manhã (incluído) assistindo o show
da natureza. Parada, cerca de 45 minutos, na piscina, com temperaturas entre 25ºC e 30ºC. A viagem continua através do
Bofedal de Putana, onde você pode apreciar diferentes aves migratórias, chegando finalmente a Machuca, uma cidade
pequena com sua igreja de 1933, todos os dias os habitantes desta cidade estão à espera de turistas com um assado de
chama. Voltamos para San Pedro meio dia.
 6º Dia – Atacama
Dia livre pra curtir o Deserto e experiências da região. Ao pôr do sol recomendamos visitar o Vale da Lua, localizado a 17 km de
San Pedro, na área da Cordilheira de Sal, apresentando uma atração extraordinária por sua semelhança com a superfície lunar.
 7º Dia – Paso – Caminho do tren de las nubens - Salta
Saída às 8hs de San Pedro de Atacama atravessando a Cordilheira dos Andes entrando na Argentina pela Provincia de Salta
em uma jornada inesquecível conhecendo novas paisagens, visitando San Antonio dos Cobres, o caminho do tren das nubens
até chegar na magnífica cidade de Salta LA LINDA, onde poderão aproveitar para disfrutar da gastronomia nortenha, suas
empanadas ou comprar reconhecidos vinhos de altura.
 8º Dia – Jujuy / Origem
Traslado para o Aeroporto de San Salvador de JUJUY.
Em horário oportuno embarque em voo com destino à cidade de origem.
Consulte pela extensão dessa viagem, noites adicionais valem a pena.
"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, hospedagem com café da manhã em Purmamarca (2 noites), em Tilcara (1 noite), em
Salta (1 noite), em San Pedro de Atacama (3 noites). Passeios inclusos: Visita às ruínas de Pucará de Tilcara, Quebrada de
Humahuaca com almoço e Cerro Hornocal, Purmamarca, trekking em Los Colorados, Geisers de Tátio e Valle de la Luna.
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.

