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Roteiro: 

1° dia - Calama - San Pedro de Atacama 
(09 de Dezembro 2018, Domingo) 
Chegada em Calama. recepção e transfer a San Pedro de Atacama 
(duração aproximada de 01h30). No trajeto, é possível avistar a Cordilheira 
de Sal, a única vista panorâmica do grande salar e ao fundo o imponente 
vulcão Licancabur. Chegada ao hotel em San Pedro de Atacama. 
 
 
2° dia - San Pedro de Atacama - Laguna Cejar e Tebinquinche - Vale da 
Lua e Vale da Morte 
(10 de Dezembro 2018, Segunda-feira) 
Saída para visitar a Laguna Cejar, um cenário natural de incrível beleza. A 
lagoa tem águas azul-turquesa rodeado por cristais de sal de maneiras 
diferentes. Sua constituição geomorfológica é único no Salar de Atacama. É 
um habitat de rosa seguido de Ojos do Salar;aquí é possível 
nadar.pequenas nascentes de água doce com um fundo profundo. Continue 
a sua jornada para chegar à Laguna Tebinquinche, que tem características 
semelhantes às da lagoa Chaxa; suas águas dependem de degelo e as 
chuvas sazonais. Aqui, temos um cocktail com Pisco Sour para iluminar o 
pôr do sol de tirar o fôlego no período da tarde. Você olha para o horizonte 
enquanto o sol se põe atrás das montanhas e raios para gerar uma paleta 
de azul e violeta, bem como converter o lago em um espelho real, o que 
reflete a paisagem de vulcões cobertos de neve. 
*Lagoa Cejar reaberta para o banho (45 min máximo) 
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Partida para o vale da morte e da lua, são vales que são parte das reserva 
nacional de flamingos, localizado dentro do intervalo de sal, a poucos 
quilómetros de San Pedro de Atacama. Primeiro entramos através de um 
estreito desfiladeiro ou altas colinas, estrada de espingarda, a poucos 
metros, encontramos o vale da morte, local com belas formas e cores onde 
podemos atravessar as dunas entre as colinas e os cortes das montanhas 
produzidas pela erosão pelo vento e pela água. Em seguida, visitamos o 
vale da lua, lugar declarado um santuário da natureza, este formado por 
uma depressão com solução salina de solos e rodeado por pequenos 
montes com belas formas e cores, onde você pode andar e observar um 
espetáculo geológico com formas esculturais, semelhantes à superfície 
lunar. Visite as estátuas de sal "Las Tres Marías", mina de sal. Subimos a 
Duna ao pôr do sol a admirar este belo panorama em toda sua glória. 
Retornar para San pedro de Atacama em aproximadamente 20:30.  
Pernoite: San Pedro de Atacama 
 
3° dia - San Pedro de Atacama - Toconao, Salar de Atacama e Lagunas 
Altiplânicas 
(11 de Dezembro 2018, Terça-feira) 
Partida para as Lagunas Altiplanicas de Miñiques e Miscanti, localizadas as 
138 km de San Pedro de Atacama e a uma altitude de 4.300 metros. Vamos 
para Toconao, este vai direto através da planície com vistas deslumbrantes 
sobre o vulcão Licancabur, na rota verá espécies de árvores nativas para a 
área, como algaroba e chañar nos 38 km até a cidade de Toconao, breve 
visita a praça principal e igreja, incluem casas construídas em pedra 
vulcânica (Liparita). Vista panorâmica do belo contraste que ocorre entre o 
verde Jere e Vale do deserto, continuamos breve visita ao agricultor aldeia 
Socaire. Em seguida, subir os Andes para chegar às lagoas e intensas 
bancos brancos azuis Meñiques Miscanti, localizado na Reserva Nacional 
Los Flamencos, rodeado por altas montanhas e vulcões criou uma 
paisagem única na região. passeio guiado no setor. Em seguida, de volta à 
estrada paramos em Socaire. Almoço em restaurante local. Entramos no 
Salar de Atacama, visitar e atravessar a lagoa onde Chaxa os flamingos e 
outras aves. Ao pôr do sol. Voltar para San Pedro às 18:00 Aprox.  
Recomendações: Usar protetor solar, sapatos, óculos de sol, chapéu e 
roupas adequadas para a altura, dependendo da época.  
** Inclui as taxas de entrada, almoço e água mineral  
Pernoite: San Pedro de Atacama 
 
4° dia - San Pedro de Atacama - Tour Centinelas de Pakana & Salar de 
Tara 
(12 de Dezembro 2018, Quarta-feira) 
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Café da manhã no Hotel. Saída do Hotel em San Pedro de Atacama para o 
Paso de Jama. Controle de fronteira chilena. Começamos a escalar a rota 
internacional do Paso de Jama, a estrada sobe ao longo de um declive 
suave, formado por lava e cinzas. No caminho, paramos para admirar a 
bela vista panorâmica de todo o Salar de Atacama e oásis de San Pedro de 
Atacama. Km 41, a uma altitude de 4.200 m, esta interseção ou rode a Hito 
Cajon, norte, nós apreciaremos o majestoso vulcão Licancabur de 5.916 
metros de altitude. Continuamos entre altas montanhas, onde é comum 
encontrar grupos de Nandus, no km 75, que podemos ver pequenas lagoas, 
habitadas por flamingos e outras aves, em seguida, temos o Salar Pujsa de 
que recebe as águas do pântano quepiaco rio que oferece, no km 91 
passará através das colinas da Pakana, então subimos o penhasco da Tara, 
uma parede de pedra esculpida com esculturasmais tarde, uma esplanada, 
onde podemos ver estátuas de Tara, também conhecido como 
testemunhas, Sentinela, guardião ou monges do Pakana, são um conjunto 
de colunas de tipo de estruturas de pedra que foram preservados durante o 
geológico como prova de violentos eventos vulcânicos ocorridos durante o 
período Terciário, vista panorâmica do Catedrais do Pakana, chegada para 
o salar de Tara localizado a 4500 metros, com uma paisagem maravilhosa 
e seu extraordinária ecossistema salar, que incluem a presença de grandes 
aves para ser os mais comuns flamingos. Almoço tipo Box Lunch. Retornar 
para San Pedro de Atacama 16:00 aprox. 
Recomendações: Levar sapatos confortáveis, protetor solar, óculos escuros, 
chapéu e roupas quentes apropriada para a altura, dependendo da época. 
Inclui box lunch  
 
Pernoite: San Pedro de Atacama 
 
5° dia - San Pedro de Atacama - Geysers del Tatio e Termas de Puritama 
(13 de Dezembro 2018, Quinta-feira) 
Saída do hotel por volta das 04h30 para conhecer os Geyseres del Tatio que 
estão a 4.300m de altitude. Chegada por volta de 07h30 e caminhada 
guiada pelo campo geotérmico, onde será possível observar os jatos e 
colunas de vapor, poças de água borbulhante e altos cumes ao redor,  além 
de alguns exemplares de fauna andina como vizcachas (roedores) e 
guanacos, bem como a vegetação característica da região andina. Ali, será 
servido o café da manhã em estilo piquenique. No retorno a San Pedro, 
visita às Termas de Puritama, ideais para um banho de relaxamento. Suas 
águas fluem entre as rochas e dão inicio ao rio de água quente, que tem 
uma temperatura média de 33°C. O lugar conta com passarelas e 
toaletes/vestiários em frente a cada piscina natural. Chegada a San Pedro 
por volta de 13h00 e restante do dia livre. 
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Pernoite: San Pedro de Atacama 
 
6° dia - San Pedro de Atacama - Calama / Santiago 
(14 de Dezembro 2018, Sexta-feira) 
Em horário oportuno, transfer ao aeroporto em Calama. Chegada em 
Santiago, recepção e transfer ao hotel escolhido 
 
7° dia - Santiago - City Tour Santiago Panorâmico 
(15 de Dezembro 2018, Sábado) 
Café da manhã no hotel. Vamos começar pela antiga área residencial da 
capital junto as belas residências que hoje dão vida ao distrito de 
universidade. A jornada continua em direção ao centro histórico e 
financeiro, que incluem o palácio presidencial La Moneda, Plaza de 
Armas  - e os edifícios que a rodeiam. Em seguida, seguiremos em direção a 
área verde do parque, onde encontramos o belo edifício do Museu de belas 
artes, continue para o bairro boêmio Bellavista para explorar seus 
arredores e uma visita ao Cerro San Cristóbal, onde se pode apreciar a 
melhor vista panorâmica da cidade. Terminamos nosso passeio através os 
arredores do bairro golfe, o sector financeiro novo e mais importante da 
cidade e do país, onde se situam a maioria das embaixadas e os principais 
escritórios das maiores e mais importantes empresas chilenas e 
estrangeiras.  
Incluído: Guia Local, Água Mineral & Funicular bilhetes. 
 
 
8° dia - Santiago - Dia livre 
(16 de Dezembro 2018, Domingo) 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades independentes e/ou 
passeios opcionais. 
 
SUGESTÕES (minimo 10 participantes) 
 
*Tour Dia Completo Andes Day Lagoon: USD 132,00 por pessoa 
Saída do hotel de Santiago por volta das 06h30 para Cajón del Maipo (o 
trajeto dura aproximadamente 01h00), lugar ideal para desfrutar ao 
máximo a natureza e a majestosa Cordilheira dos Andes. A primeira parada 
será em San José de Maipo, onde visitaremos o povoado para conhecer sua 
história e cultura local. Continuação ao longo do Rio Maipo e chegada ao 
Túnel Tinoco, declarado monumento Histórico Nacional. Saída para o 
Embalse e parada no Refúgio las Cascaras, antigo assentamento dos anos 
60, que originalmente foi utilizado como acampamento para os 
trabalhadores que construíram o Embalse. Em seguida, iremos ao Embalse 
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para desfrutar a incrível paisagem da Cordilheira e desfrutar de uma taça 
de vinho Chileno com queijo e um sanduiche. Tempo livre e após retorno ao 
hotel em Santiago. 
Inclui: transporte regular, guia espanhol/inglês e snack (sanduiche, vinho e 
queijo). 
 
Observações: 
- saídas: de domingo a sexta (durante o verão) 
- a saída do tour está sujeita a condições climáticas. 
 
*Tour Viña Cousiño Macul com degustação: USD 72,00 por pessoa 
Saída do hotel para um passeio a Vinícola Cousiño Macul, suas adegas 
centenárias, a história da família Cousiño e vinhas. Fundada em 1856, a 
vinícola é a única entre as do século XIX que continua nas mãos da família 
fundadora e controla 100% da propriedade da empresa. A missão da 
Cousiño Macul é produzir vinhos de classe mundial, porém com a 
característica Chilena, destacando o Vale do Maipo. Visita a bodega, 
processos de vinificação e degustação. Retorno ao hotel em Santiago. 
 
Inclui: transporte regular, motorista-guia espanhol e degustação de vinhos. 
Observações: 
- Saídas segunda a sábados ( com exceção de feriados e datas festivas) 
- Duração aproximada: 03h30. 
Pernoite: Santiago 
 
9° dia - Santiago 
(17 de Dezembro 2018, Segunda-feira) 
 
Em horário oportuno, transfer ao aeroporto de Santiago. 
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AÉREO 

Cia Aérea: LAN 
Trecho: SAO/SCL/CJCJ/SCL/SAO 
Voos Previstos:  

1 LA8026N 09DEC GRUSCL 0645 1005  

2 LA 340Y 09DEC SCLCJC 1200 1405  

3 LA 341O 14DEC CJCSCL 1504 1706  

4 LA8027A 17DEC SCLGRU 1130 1625  

 

 

A SUA VIAGEM INCLUI 

ATACAMA 
- 5 noites de hospedagem em San Pedro de Atacama com café da manhã; 
- Transfer Aeroporto de Calama - Hotel em San Pedro de Atacama (Privado 
- Espanhol); 
- Tour Laguna Cejar e Tebinquinche (Privado - Espanhol - Meio dia); 
- Tour Vale da Lua e Vale da Morte (Privado - Espanhol - Meio Dia); 
- Tour Toconao, Salar de Atacama e Lagunas Altiplanicas Miscanti & 
Meñique com box lunch (Privado - Espanhol - Dia Completo); 
- Centinelas de la Pakana y Salar de Tara (Privado - Espanhol - Dia 
completo); 
- Tour Geysers del Tatio e Termas de Puritama (Privado - Espanhol - Dia 
completo); 
- Entradas a parques nacionais e comunidades; 
- Transfer Hotel em San Pedro de Atacama - Aeroporto de Calama (Privado 
- Espanhol); 
SANTIAGO 

- 3 noites de hospedagem em Santiago com café da manhã; 

- Transfer Aeroporto - Hotel Santiago sem guia (Privado-Espanhol); 

- City Tour Santiago Panorâmico (Privado-Espanhol - Meio Dia); 
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- Transfer Hotel Santiago - Aeroporto sem guia (Privado-Espanhol); 

 
-Assistência Embarque no Aeroporto de Guarulhos. 
- Seguro Viagem Internacional – INTERMAC, Plano Prata (Consulte 
suplemento para maiores de 75 anos e/ou Cobertura “Any Reason” para 
cancelamento de viagem); 
- TAXA nacional sobre transações internacionais (sujeita a alteração). 
 
NÃO INCLUI: 
-Passagem aérea( a consultar e incluir- no ato da  compra do terrestre). 
-Gorjetas. 
-Early check in e late check out nos hotéis. 

 

VALORES POR PESSOA : 

 

PACOTE TERRESTRE: US$ 2.371,00 (NO APTO DUPLO). 

FORMA DE PAGAMENTO: 30%SINAL+ SALDO EM 7X SEM JUROS(CARTÕES DE 
CRÉDITOS). 

 

PACOTE AÉREO: A CONSULTAR E INSERIR -NO ATO DA COMPRA 
DO TERRESTRE. 

 

Obs: Os valores acima citados, não foram reservados e sujeitos a 
disponibilidade 

No ato da compra. 

 

Documentos necessários: Nome completo , copia do RG ou Passaporte)-CPF , 
data de nascimento e nacionalidade. 

 
- Importante: os tours que estão a mais de 4.300 m sobre o nível do mar 
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(Géiseres del Tatio, Lagunas Altiplánicas, Salar de Tara e Piedras Rojas, entre 
outros) não é recomendável para mulheres grávidas, crianças menores de 7 
anos e pessoas com doenças cardíacas. 
 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMBARQUE 
BRASILEIROS: são aceitos somente Passaporte (validade mínima de 6 meses) 
ou RG original (com foto recente). 
ESTRANGEIROS: é necessário RNE original e Passaporte. Importante verificar 
se o país de destino exige visto de seu país natal. 
MENORES de 18 anos viajando desacompanhados - autorização  de pai e 
mãe, com firma reconhecida em 3 vias . 

 

 

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 
confirmação de reservas. São, portanto sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
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