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Chile - Santiago e Deserto do Atacama 
 

 1º Dia - Origem / Santiago 
Embarque com destino a Santiago. Recepção no Aeroporto e traslado ao Hotel escolhido. 

 2º Dia - Santiago 
Após o café da manhã passeio em Santiago passando pelo Centro Civico, Palacio de la Moneda, Praça de Armas, a Catedral de 
Santiago, Correio Central, Centro da cidade, Avenida Bernardo O`Higgins até os setores residenciais antigos, Clube de La 
Union, Universidad de Chile e Morro Santa Lucia onde a cidade foi fundada em 1541. Continuaremos pelo bairro Boemio de 
Bellavista, famoso pela grande quantidade de restaurantes, cafes e teatros; continuação até o Morro San Cristobal de onde se 
tem a melhor vista panorâmica de Santiago. Retorno para o hotel e tarde livre. 
 
 3º Dia - Santiago / Calama - San Pedro de Atacama 
Café da manhã no hotel. Em hora combinada saida para o Aeroporto e embarque no voo para Calama. Chegada, recepção e 
traslado regular até San Pedro de Atacama, pela Cordilheira de Domeyko, passando pela Cordilheira de la Sal e o Deserto mais 
seco do mundo. Chegada e acomodação no hotel escolhido. Translado regular Aeroporto de Calama-San Pedro de Atacama.  
 
 Entre o 3º e o 6º dia passeios inclusos: 
 
● Valle de la Luna - Localizado a 8 Km de San Pedro o Vale da Lua foi declarado Santuário da Natureza. Faz parte da Reserva 
Nacional dos Flamingos e situado dentro da Cordilheira do Sal. As formas e estruturas do lugar assemelham-se à superfície da 
lua. Visita às estátuas da "Três Marias" e caminhada sobre dunas.  

● Tour Arqueológico - Visita ao forte Pukará de Quitor, distante 3 Km de San Pedro. Trata-se de uma fortaleza construída pelo 
povo atacamenho há mais de 700 anos e declarada Monumento Nacional em 1982. Continuando o passeio passaremos pela 
impressionante Cordilheira do Sal em direção às ruínas de Tulor, cidade que foi habitada por cerca de 200 pessoas por volta 
do 2.800 A.C. No local observaremos a arquitetura da época e a formação da aldeia.  

● Lagunas Altiplanicas e Salar do Atacama - Saída para visita às Lagunas Altiplânicas / Salar de Atacama. Passagem pelas 
Lagunas de Chaxa (dependendo da época do ano pode-se observar os flamingos), e continuação até às lagoas Miscanti y 
Miñiques, localizadas a 4200 m e administradas pela comunidade indígena de Socaire, povoado pre colombino e reconhecido 
pela típica comida atacamenha.. Almoço tipo box luch incluso. À tarde regresso a San Pedro.  

● Geisers del Tatio - Às 04:30hs saída do hotel e viagem para conhecer os Geysers del Tatio, localizado a 4200m sobre o nível 
do mar (café da manhã é servido no local). É pela manhã que acontece uma interessante atividade vulcanica de fumarolas que 
saem das crateras. Tempo para observar o espetáculo dos geysers. Retorno por Machuca (um pequeno povoado). Os poucos 
moradores vivem da agricultura, pastoreio e produção de queijo. 

Obs: Devido à altitude a temperatura no local pela manhã está sempre abaixo de zero. 

 7º Dia - San Pedro de Atacama - Calama / Origem 
Translado regular San Pedro de Atacama-Aeroporto de Calama. Embarque para a 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, bem como os atrativos a serem visitados, uma vez que dependem de condições climáticas para serem 
realizados." 

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

O Chile não exige visto para brasileiros. O cidadão brasileiro pode viajar com o RG original ou passaporte. 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 
 
INCLUI: Hospedagem com café da manhã continental em Santiago e San Pedro do Atacama. Traslados regulares em Santiago 
e no trecho Aeroporto de Calama-San Pedro de Atacama-Aeroporto de Calama. Seguintes tours regulares com guia em 
espanhol: Valle de la Luna, Tour Arqueológico, Lagunas Altiplanicas com Salar de Atacama e Geysers del Tatio.  
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


