
 

 

Atacama com norte argentino 

 

 

30/04 - PORTO ALEGRE / OUTROS PONTOS DE EMBARQUE NO RS / TUCUMAN (Rodo = 1.600 km):  

Saída principal de Porto Alegre/RS às 07:30h, passando por Canoas, Trevo Tabaí-Canoas, Venâncio 
Aires (consultar) Estrela, Lajeado (passageiros de Caxias do Sul embarca nesta cidade), (havendo 
bom número de passageiros em Santa Maria, passaremos por esta cidade), Ijuí, Santo Ângelo, São 
Luiz Gonzaga, São Borja – fronteira Brasil-Argentina - Santo Tome, onde após os trâmites 
migratórios, seguiremos pelo território argentino com pernoite em trânsito com o ônibus em 
deslocamento. 

 

01/05 - TUCUMÁN:  

Chegada em torno do meio dia. Acomodação no hotel, tempo para almoço (não incluído) e 
descanso e a partir das 17h, acompanhado de guia local, city tour a pé pelo centro histórico da 
cidade, visitando a Plaza da Independência, Casa da Independência (foi nesta casa que se logrou a 
independência da Argentina em 1810, por isso esta cidade é considerada o berção da nação 
Argentina), Catedral, Palácio do Governo. Restante do tempo livre para descansar ou para continuar 
explorando por conta a cidade; sugerimos uma bela pedida à noite - provarem as delícias da 
cozinha tucumana: empanadas tucumanas, humitas, tamales, etc. Tucuman é  considerada o Jardim 
da República por suas inúmeras arvores dentro da cidade e nos arredores. Hospedagem. 

 
02/05 - TUCUMÁN / TAFI DEL VALLE / QUILMES / CAFAYATE (290 km):  

Café da manhã. A partir das 8h faremos um breve tour a pé pelo centro histórico da cidade de 
Tucumán (Plaza da Independência, Casa da Independia, Catedral, Palácio do Governo e em torno 



 

 

das 09:30h saída de Tucuman em direção a Cafayate costeando a pré-cordilheira dos Andes, onde 
entraremos no denominado Vale Calchaquies que é um circuito muito interessante e original até o 
destino final, passando Tafi del Valle – parada para almoço não incluído, Amaicha del Valle, 
visitação do muséu PACHAMAMA (ingresso não incluído),  Quilmes (considerado o maior 
assentamento humano pré-hispânico da Argentina, onde antes da colonização, por estes lugares, os 
Incas espalharam seu povo. E até hoje conservam-se crenças religiosas, rituais, festas, arte, música 
e técnicas agrícolas que são um patrimônio vivo) e por último, Cafayate. Terra dos vinhos de 
altitude e da uva Torrontés, Cafayate possui um microclima propicio e especial para a plantação de 
videiras e elaboração de vinhos. Visita a uma vinícola local para degustação. Hospedagem.  

 
03/05 - CAFAYATE / SALTA (190 km)  

Café da manhã no hotel. Saída para a cidade de Salta, seguindo no trajeto pela “Quebradas das 
Conchas”, famosa por suas estranhas formações rochosas como "O Frade", "o Sapo" ou "O 
Anfiteatro", povoado de Villa Alemanha, periferia de Salta, RN 9 até chegarmos ao destino em torno 
do meio dia. Tempo livre para almoço (não incluso). Em seguida, city tour panorâmico com guia 
local a fim de conhecer os principais pontos turísticos de Salta - uma das cidades coloniais mais 
antiga e mais bonita da Argentina, que foi fundada para servir de ponto estratégico entre as rotas 
coloniais para o trânsito entre o Vice-reinado do Peru e o Vice-reinado de La Plata. Neste agradável 
tour, primeiramente visitaremos o centro histórico de Salta, começando na praça central onde está 
localizado o Cabildo, a Catedral e o Museu de Arqueologia de Alta Montanha. Logo seguiremos para 
o Mercado de Artesanato e Cerro San Bernardo, que possui uma bela vista panorâmica da cidade e 
um teleférico (não incluído). Hospedagem.  

 
04/02 - SALTA / TREM ÀS NUVENS:  

Café da manhã básico no hotel. Às 06:15h traslado do hotel à estação de Trem para embarcar em 
Ônibus da empresa TREM A LAS NUBES para viagem rodoviária até San Antonio de los Cobres com 
paradas em Campo Quijano e Alfarcito. Em Alfarcito, será servido o café da manhã campeiro com 
produtos típicos da região de 25 comunidades; nesta comunidade de Alfarcito funciona uma Escola 
Albergue de Montanha que atende a mais de 150 crianças/adolescentes com educação voltado ao 
turismo. Posteriormente a viagem continua de forma rodoviária, passando por Quebrada de las 
Cuevas e depois pela planície de Muñano até chegar a San Antônio de los Cobres, onde será o 
embarque no famoso TREM ÀS NUVENS que transportará os turistas até o Viaduto La Polvorilla. O 
percurso será de 1h até o viaduto que fica a 4.200 msnm, onde atravessa a obra mais imponente da 
engenharia do século passado. Parada de 30 minutos e logo se inicia o retorno a San Antônio de los 
Cobres, com parada de 2h aprox. para almoço (não incluído) e interação com a comunidade local, 
com excelente para comprar as lembranças da região; em momento oportuno, início do retorno 
rodoviário a Salta, passando e parando em Santa Rosa de Tastil, área de influência do Qhapaq ñan 
(comunidade indígena) na província de Salta e centro administrativo da Quebrada Del Toro. 
Oportunidade para visitar o Museu de Montanha e comprar diferentes artesanatos e produtos 
locais no Centro de Artesanatos da Comunidade, posteriormente continuação do regresso a Salta, 
onde a chegada será em torno das 20h. Traslado ao hotel e hospedagem. 
Obs.: Ainda não há lançamento oficial do calendário oficial 2019 do Trem (em 2018 está operando 
às terças, quintas e sábados). 

 



 

 

05/05 - SALTA / SÃO PEDRO DE ATACAMA (550 km):  

Café da manhã. Às 07h30 saída do hotel para viagem rodoviária de Salta à São Pedro de Atacama, 
passando por Purmamarca, onde se pode avistar o famoso Cerro de Siete Colores e posteriormente 
subida da impressionante Cuesta Del Lipan (4.600 msnm), Susques (parada para almoço ou 
sugerimos levarem lanches leves), o Salar “As Grandes Salinas” e Passo de Jama. Já na divisa com o 
Chile, neste local a travessia da Cordilheira dos Andes é um dos pontos altos da nossa viagem, para 
logo chegarmos à Cidade (povoado) de San Pedro de Atacama. Chegada em torno das 18h com 
traslado de taxi ou Van desde o terminal de ônibus até o hotel. San Pedro de Atacama, declarado 
santuário da natureza, faz parte da Reserva Nacional Los Flamencos, localizado nas montanhas de 
sal. Um lugar com belas formas e cores onde você pode andar e ver um espetáculo geológico com 
formas esculturais, como a superfície lunar. Hospedagem. 

 
06/05 - SAN PEDRO DE ATACAMA / GEISER Del TATIO / S.P. ATACAMA + VALLE DA LUA (220 km ida e 
volta):  

Ao redor das 04:15 h saída do hotel em micro ônibus e/ou vans para visitar o famoso Gêiser Del 
Tatio, com guia local e ingresso incluído, onde ao amanhecer teremos a oportunidade de assistir ao 
espetáculo dos gêiseres em ação, caminhar ao redor do campo geotermal, com oportunidade de 
banho de água termal para os mais corajosos em piscinas naturais com águas de 33 graus a 42 
graus a 4.200 metros de altitude. Retorno a San Pedro em meio a imponente paisagem da 
Cordilheira dos Andes, chegando ao hotel em torno do meio dia. Almoço livre (não incluído), 
sugerimos almoço no centro da cidade e posteriormente visitar o Muséu Arqueológico La Paige (ver 
ingresso), Igreja de São Pedro, Feira de Artesanato. Em torno das 17h00, faremos visita ao famoso 
Vale da Lua, situado a cerca de 15 km. No caminho, avistaremos as estátuas de sal "Las Três Marias" 
e visitaremos as Cavernas de sal. Ao final, subiremos à “Duna Mayor” para contemplar o belíssimo 
pôr do sol com todo o esplendor deste belo panorama. Retorno à cidade de San Pedro com 
chegada aprox. às 20h. Hospedagem. 

 
07/05 - SAN PEDRO DE ATACAMA / SALAR ATACAMA / TOCONAO / LAGUNAS ALTIPLANICAS (300 km 
ida e volta): 

Café da manhã no hotel. 08:00h partida para os lagos de montanha - Miñiques Miscanti, localizado 
138 km de San Pedro de Atacama, a uma altitude de 4.300m. No trajeto teremos, através da 
planície, uma vista espectacular do vulcão Licancabur; na estrada, podemos ver as espécies de 
árvores nativas da região, como a algaroba. Na chegada ao povoado de Toconao, breve visita da 
praça principal e igreja, incluem casas construídas em pedra vulcânica (Liparita). Uma visão 
panorâmica do belo contraste que ocorre entre o verde Jere e Vale do deserto, a continuação 
teremos uma breve visita à aldeia de agricultores - Socaire. Em seguida, subiremos os Andes até 
chegar às lagoas Miñiques e Miscanti com águas de cor azul intenso, localizadas na Reserva 
Nacional Los Flamencos, cercado por montanhas altas e vulcões criou uma paisagem única na 
região.  
Almoço Lunch Box (levar e barrinhas de cereal e água mineral). Posteriormente, visitaremos o Salar 
de Atacama e a Laguna Chaxa, onde podemos ver os flamingos e outras aves. Em torno das 18h 
chegada ao hotel em S.P Atacama. Hospedagem com café da manhã. 

 
08/05 - SAN PEDRO DE ATACAMA / FRONTEIRA CHILE-ARGENTINA / JUJUY-Argentina (590 km):  



 

 

Após o café da manhã (8:00 horas) seguiremos viagem a Argentina, atravessando a Cordilheira dos 
Andes, com paradas estratégicas para contemplar a beleza da paisagem e visita às Grandes Salinas, 
(lanche no ônibus) que ficam à beira da rodovia, passando novamente pela divisa internacional 
entre Chile e Argentina, na localidade de Passo de Jama, por Susques, Purmamarca até San 
Salvador, aonde chegaremos para jantar (não incluído) e pernoitar. Hospedagem. 

 
09/05 - JUJUY / PURMAMARCA (MORRO DE 7 CORES), TILCARA / HUMAHUACA / JUJUY (280 Km ida e 
volta):  

Café da manhã no hotel. Às 07:30h, início do passeio em direção a Quebrada de Humahuaca, 
passando por Purmamarca, onde se pode avistar o famoso Cerro de Siete Colores, Tilcara com as 
impressionantes ruínas indígenas, e Humahuaca, um itinerário cultural de 10.000 anos, com o povo 
homônimo; foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Por seus caminhos ingressaram os Incas, e até hoje 
conservam crenças religiosas, rituais, festas, arte, música e técnicas agrícolas que são um 
patrimônio vivo; após almoço (não incluído) em Purmamarca viagem de rotorno para Salta, 
passaremos pela cidade de Jujuy para visitar o histórico da cidade, a Catedral, a Plaza Belgrano, 
Casa de Governo, o Muséu e Casa da Bandeira, Cabildo e seu movimentado comercio. Chegada em 
torno das 19h. Hospedagem. 

 
10/05 - JUJUY / CORRIENTES / FRONTEIRA ARGENTINA-BRASIL (1650 km totais):  

Após o café da manhã, Desocupação dos quartos do hotel até as 11h, almoço livre (não incluído), 
posteriormente iniciaremos nossa viagem de regresso ao Brasil, passando por Gancedo, Joaquim 
Gonzalez, Roque Saenz Penha, Machagai, Resistência, Gobernador Virasoro, pernoite em transito 
com o ônibus em deslocamento... 

 
11/05 - TRÂNSITO / OUTRO LUGAR DE ORÍGEM / PORTO ALEGRE…  

Santo Tomé - aduana para trâmites aduaneiros e migratórios de Saída da Argentina e entrada ao 
Brasil; logo já estaremos no Brasil, através da Ponte sobre o Rio Uruguai - Ponte da Integração 
ingressando por São Borja, seguindo viagem por Santiago, Santa Maria e desta cidade 
distribuição/transporte para as demais cidades (Cruz Alta, Espumoso, Passo Fundo, etc) e chegando 
ao ponto de embarque principal (POA) em torno das 18h. FIM DA VIAGEM e DE NOSSOS SERVIÇOS. 
 


