
 

 

ATACAMA-CHILE COM SALTA-ARGENTINA 

 

 
1º Dia - Sábado - PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / SALTA 

Apresentação 2h20min antes do horário previsto para o embarque para viagem a Salta/Argentina. 

Bilhete Aéreo, sem taxas, na classe econômica em voo regular da AEROLINEAS, com escala e troca de 

aeronave em Buenos Aires. Voos conforme quadro de voos. Na chegada a Salta, traslado privativo em 

VAN ou Micro-ônibus (dependendo do nº de passageiros) Aeroporto Salta / hotel centro da cidade. 

Hospedagem por 3 noites com café da manhã.  

2º Dia - Domingo - SALTA  

Café da manhã e posteriormente, city tour panorâmico compartilhado com outros passageiros até o 

meio-dia, com guia local em espanhol, a fim de conhecer os principais pontos turísticos de Salta - uma 

das cidades coloniais mais antigas e mais bonitas 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 

(da) Plata; neste agradável tour primeiramente visitaremos o centro histórico de Salta, a praça central 

onde está localizado o Cabildo, a Catedral e o Museu de Arqueologia de Alta Montanha (abre terça a 

domingo das 11h às 19h). Logo seguiremos para o Mercado de Artesanato e Cerro San Bernardo, que 

possui uma bela vista panorâmica da cidade e um teleférico (tíquete não incluído). Tarde livre para 

visitar museus, shopping, feiras de artesanato. Hospedagem 3º DIA  

3º Dia – Segunda - SALTA / CAFAYATE / TOUR DE VINHOS / SALTA:  

Café da manhã no hotel, posteriormente tour de dia inteiro a CAFAYATE, podendo ser regular 

(compartilhado com outros passageiros) ou privativo, dependendo do número de passageiros no 



 

 

grupo. Inclui transporte e guia local em espanhol ou português, passando pela Quebrada das Conchas 

com formações rochosas similares aos da Capadocia na Turquia, visitação da VINÍCOLA ETCHARD e seus 

famosos vinhos de uva Torrontes, com ingresso e degustação e outra VINÍCOLA ECOLÓGICA NANNI, 

tempo livre para almoço (não incluído), caminhada pelo centro de Cafayate com lojas de lembranças. 

Retorno em torno das 17h. Hospedagem. Obs.: Caso a Vinícola Etchart não permita visita neste dia, 

visitaremos a VINICOLA EL PORVENIR. As compras de vinhos (algumas garrafas ou caixa de vinho) 

poderão deixar no hotel para pegar na volta, pois a hospedagem na volta do Chile será o mesmo hotel 

em Salta.  

4º Dia – Terça - SALTA / PURMAMARCA / SALINAS GRANDES / SUSQUES (ADUANA-ARG) / SAN 

PEDRO DE ATACAMA-CHILE (RODOVIÁRIO 590 km  

Após o café da manhã (06:20h), traslado privativo até a rodoviária de Salta para viagem em ônibus de 

linha regular, com ar condicionado, serviço de bordo, para viagem internacional de 10hs aprox. até o 

Chile, passando pela periferia da cidade de Jujuy, Purmamarca, onde se pode avistar o famoso Cerro de 

Siete Colores, a impressionante Cuesta Del Lipan (4.600 msnm), Susques (parada almoço sugerimos 

levar lanche leve), 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 desta viagem, a seguir, chegando na Cidade 

(povoado) de San Pedro de Atacama. Saída prevista às 07h de Salta e a chegada em S.P. Atacama está 

prevista às 16:00h. Traslado incluído do ponto de desembarque (terminal de ônibus) ao hotel. 

Acomodação no hotel e restante do tempo livre. Sugerimos uma visita ao MUSEU ARQUEOLÓGICO 

PADRE GUSTAVO LE PAIGE no centro do povoado de San Pedro, fundado pelo padre belga Gustavo Le 

Paige. O Museu que leva seu nome mostra a evolução da cultura atacamenha ao longo de mais de 11 

mil anos, através de uma valiosa coleção de arqueologia andina que inclui, entre outras coisas, peças 

de cerâmica, roupas, utensílios e múmias, sendo famosa a antiga múmia atacamenha encontrada no 

deserto e batizada como Miss Chile. Hospedagem por 3 noites em hotel com café da manhã.  

05º Dia – Quarta - SAN PEDRO DE ATACAMA / GEISER DEL TATIO // S.P. ATACAMA / VALLE DE LA 

LUNA 

Ao redor das 04:15h saída do hotel em Micro ônibus e/ou Vans para visitar o famoso GÊISER DEL TATIO, 

com guia local em espanhol e ingresso incluído, onde ao amanhecer terão a oportunidade de assistir ao 

espetáculo dos gêiseres em ação, caminhar ao redor do campo geotermal, 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, em torno das 16h00 saída para visitar o famoso VALE DE LA LUNA, para visitar 

ao entardecer e inicio da noite este santuário da natureza que faz parte da Reserva Nacional Los 

Flamencos, localizado a 10 Km do povoado de S.P. Atacama. Um lugar com belas formas e cores onde 

você pode andar e ver um espetáculo geológico com formas esculturais, como a superfície lunar. Visita 

às estátuas de sal "Las Três Marias" Salt Cavernas vai subir a duna grande, pôr do sol a admirar em todo 

seu esplendor este belo panorama. Retorno para a cidade de San Pedro de Atacama, aprox. às 20h. 

Hospedagem.  

6º DIA -  Quinta - 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 espetacular 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 da planície e o Vale do deserto, a continuação 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. Box Lunch incluído (levar barra 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 17h chegada ao hotel em S.P Atacama. Aproveite o final da 

tarde/início da noite para dar uma olhada ou comprinhas nas feiras de artesanatos do centro com lojas 

de produtos típicos dos atacamenhos. Sugerimos para esta noite o TOUR ASTRONOMICO que é uma 

forma completa de observar o universo desde um dos melhores lugares no mundo e na terra – Deserto 

do Atacama. O observatório foi estrategicamente construído para apreciar todo o relacionado ao 

universo através de equipamentos especiais e poderoso, desde que sejam dadas as condições 

climáticas (céu claro e lua nova/crescente 26/04 a 10/05/17). Valor por pessoa: USD 50,00 (mínimo 2 

pessoas com traslados e telescópios), o tour não opera na lua cheia e 6 dias posteriores a esta fase da 

lua. Hospedagem.  

7º DIA -  Sexta - SAN PEDRO ATACAMA / SUSQUES / SALTA (590 km):  

Café da manhã no hotel e posteriormente traslado do Hotel até o ponto de embarque e partida do 

Ônibus regular da PULLMAN BUS para a viagem rodoviária internacional de S.P. Atacama (Chile) a Salta 

(Argentina), passando e parando para trâmites aduaneiros nas aduanas do Chile e da Argentina. 

Novamente passagem pelas Salinas Grandes, Susques onde deverá ser a parada para o almoço – não 

incluído (sugerimos comprar comida leve no Chile como frutas, barras de cereais, sanduiche leve, 

biscoitos, e água mineral) para o seu lanche no trajeto de quase 12h de viagem – Saída prevista às 09h 

e Chegada prevista a Salta às 20:50h. Recepção na rodoviária de Salta e traslado ao Hotel para 2 noites 

de hospedagem com café da manhã.  

8º Dia – Sábado - SALTA / TREM ÀS NUVENS (BUS + TREM + BUS) / SALTA:  

Às 06:15h traslado do Hotel à estação de Trem para embarcar em Ônibus da empresa TREM A LAS 

NUBES para viagem rodoviária até Alfarcito com paradas em Quijano e Villa del Toro. Em Alfarcito será 

servido o café da manhã campeiro com produtos típicos da região de 25 comunidades; na 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 30m 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.  

9º DIA – Domingo - SALTA / BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE (AÉREO):  

Café da manhã no hotel e posteriormente traslado ao Aeroporto para viagem aérea de retorno a Porto 

Alegre/RS, com escala e troca de aeronave em Buenos Aires. Voos conforme quadro de voos previstos. 

Chegada a Porto Alegre/RS em torno das 20h15. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 


