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Caminhos Nobres – Reveillon – Saída: 31/12 a 06/01/2018
Natureza – Montanhas Coloridas - Salinas – Aventura
 1º Dia – Origem / Tilcara
Embarque com destino ao aeroporto de São Salvador de JUJUY e saída pra Tilcara (2 h) Trekking Garganta do Diabo.
Começamos de Tilcara a pé à tarde, para subir a Quebrada del Río Huasamayo, entre montanhas e cultivos, tomamos um
antigo caminho que ainda é percorrido pelos habitantes dessas colinas. Visitamos a Garganta do Diabo, a entrada de água para
o consumo da cidade de Tilcara e a cachoeira de 12 metros, onde degustamos um lanche regional e retornamos por um
caminho com lindas vistas de Tilcara da Quebrada de Humahuaca. Noite em Tilcara.
 2º Dia – Tilcara
Dia livre, aproveitamos para descansar e explorar esta bela cidadezinha da Quebrada de Humahuaca. Noite em Tilcara.
 3º Dia – Tilcara – Humahuaca – Serranías do Hornocal
Saída às 09hs para Uquia (30 minutos) atravessando o Trópico de Capricórnio, visitando a Igreja da Uquía, continuação até
Humahuaca (20 minutos). Tempo livre para passear pela cidade e almoço em um restaurante típico. Continuação às 14hs para o
Hornocal (Colina de 14 cores), atingindo até 4200 metros acima do nível do mar, onde apreciaremos excelentes vistas das
montanhas multicoloridas da Serrania, no coração da Quebrada. Retorno à noite em Purmamarca
 4º Dia - Salinas Grandes
Uma das atrações mais visitadas da Puna, são, sem dúvida, as Salinas Grandes. Descobriremos um modo de vida e uma
atividade econômica milenar, a extração de sal. Partiremos às 9 da manhã para aproveitar um dia inesquecível, visitando as
minas de sal, suas comunidades, no retorno, as paisagens que a cercam e suas pessoas. Retorno às 18hs, pernoite em
Purmamarca.
 5º Dia - Iruya – São Salvador de Jujuy
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 deslumbrados com sua história. Aninhada no meio dessas montanhas míticas está a cidade de
Iruya. À tarde, retornamos a São Salvador de Jujuy, onde passaremos a noite.
 6º Dia - São Salvador de Jujuy
Depois de uma manhã livre começamos o passeio na vila de verão de Yala. Visitamos uma reserva de pesca e uma fazenda de
trutas. Continuamos subindo uma estrada sinuosa para acessar o Parque Provincial Potrero de Yala, em meio à vegetação
exuberante e numerosas espécies de aves e mamíferos, cachoeiras e rios cristalinos. Vamos alcançar a Laguna de
Desaguadero. Depois de um tempo livre para almoçar em frente à Laguna de Rodeo, uma caminhada é feita através da
Laguna Comedero, com observação de aves e espécies aquáticas e uma bela vista panorâmica, complementando a rota para
as Termas de Reyes para tomarmos banho em suas águas terapêuticas. A possibilidade para aproveitar as águas pode ser no
Spa Hotel Termas de Reyes ou em um complexo descoberto ao pé da colina. Noite em São Salvador de Jujuy
 7º Dia - São Salvador de Jujuy / Origem
Transfer para o aeroporto de Jujuy e embarque para a 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."
INCLUI: Transfer de chegada e partida (Aeroporto de Jujuy), hospedagem com café da manhã em Purmamarca (2 noites), em
Tilcara (2 noites) e em San Salvador de Jujuy (2 noites). Passeios inclusos: Salinas Grandes com box lunch, Lagunas de Yala e
Termas de Reyes, Quebrada de Humahuaca e Cerro Hornocal, Trekking Garganta do Diablo e Iruya. 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.

