GRUPO SORELLA NO ATACAMA - CHILE + NORTE
ARGENTINO
Saída: 10 de MAIO de 2022 - 12 Dias (A)

ATACAMA-CHILE +NORTE ARGENTINO
DESERTO DO ATACAMA no CHILE, VISITANDO O GÊISER DO TATIO - VALE DA LUA SALAR ATACAMA - LAGUNAS ALTIPLANICAS e na ARGENTINA: TUCUMÁN / TAFI DEL
VALLE / CAFAYATE com TOUR DE VINHO / SALTA com TREM A LAS NUBES (TREM AS
NUVENS) / PURMAMARCA - MORRO DE 7 CORES / QUEBRADA DE HUMAHUACA /
TILCARA & JUJUY
10/05 a 21/05/2022 - 12 dias
SOBRE OS DESTINOS » Salta, capítulos da história pré-colombiana se fundem à marca dos
povoados indígenas com vestígios da época da conquista do continente, como as capelas
coloniais, símbolos do destino. Mas há outros atrativos em Salta, conhecidos como “a linda”:
paisagem, turismo de aventura, pesca esportiva, festas populares, museus, cassinos,
artesanato. Soma-se a tudo isso inigualável gastronomia, que reúne pratos com produtos típicos,
harmonizados ao vinho de altitude, produzido com uvas cultivadas em uma das regiões mais
altas do planeta. Jujuy conta com a peculiaridade de reunir quatro destinos em um, conforme
suas características geográficas. Quatro circuitos turísticos demarcam o território dessa província
argentina: los Valles (com lagoas e montanhas), la Quebrada de Humahuaca (região de riqueza
histórica, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco), las Yungas (área de reserva
ecológica para a prática de turismo ligado à natureza) e La Puna (região bucólica de costumes
rurais típicos. Deserto do Atacama – Chile, um pedaço deste planeta localizado ao norte do Chile
comparável com paisagens da Lua de belezas indescritíveis a cada km que se avança, contando
com lagoas, salinas, geysers, águas termais, vulcões, fauna e flora bem diferenciada comparada
com a que conhecemos ou temos em nosso país. Este pedaço da terra merece ser explorada,

aproveite esta viagem em grupo e conheça esta região única no mundo. Lugares limitados a 28
lugares! Inscreva-se já.
PROGRAMAÇÃO DIA A DIA – ROTEIRO COMPLETO »
01º dia 10/05/2022 (Terça) - 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 BrasilArgentina - Santo Tome, onde após os trâmites migratórios, seguiremos pelo território argentino
com pernoite em trânsito com o ônibus em deslocamento.
02º dia 11/05/2022 (Quarta) - Chegada a 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.
03º dia 12/05/2022 (Quinta) - 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.
04º dia 13/05/2022 (Sexta) - 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.

05º dia 14/05/2022 (Sábado) - 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 Antônio 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.1: Ainda não há lançamento oficial do calendário oficial 2022 do Trem (operação normal: às
terças, quintas e sábados).
Obs.2: Em caso de não funcionamento do TREM ÀS NUVENS, o passeio será todo rodoviário,
denominado BUS A LAS NUBES.
06º dia 15/05/2022 (Domingo) - 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.
07º dia 16/05/2022 (Segunda) - 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.
08º dia 17/05/2022 (Terça) - 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 box lunch (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.
09º dia 18/05/2022 (Quarta) - 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 Jujuy, chegada para o jantar (não incluído).
Hospedagem.
10º dia 19/05/2022 (Quinta) - 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 Humahuaca retorno a Jujuy a fim de visitar o centro histórico da
cidade, a Catedral, a Plaza Belgrano, Casa de Governo, o Muséu e Casa da Bandeira, Cabildo e
as feiras artesanais. Chegada ao hotel a partir das 17h. Hospedagem.
11º dia 20/05/2022 (Sexta) - 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, Virasoro,
pernoite em trânsito com o ônibus em deslocamento...
12º dia 21/05/2022 (Sábado) - 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.
O PACOTE INCLUI - SERVIÇOS INCLUSOS NO PACOTE »
-Ônibus Leito Total de 28 lugares com 2 motoristas especializados no roteiro, conforme
cronograma dia a dia.
-Serviço de bordo especial com água, refrigerante, chá, café, suco, bolachas, biscoitos, aparelho
de chimarrão etc.
-Tour a pé, acompanhado de guia local, pelo centro histórico de San Miguel de Tucumán.
-Guia local em espanhol acompanhando o grupo desde Tucumán / Cafayate / Salta / Jujuy /
Purmamarca.
-Tour panorâmico por Tafi Del Valle e visitação do museu ao PACHAMAMA (sem ingresso).
-Visita à vinícola El Porvenir ou similar, com degustação, em Cafayate.
-Tour panorâmico por Cafayate e quebradas Las Conchas com parada para fotos, na ida a Salta.
- Passeio do famoso Trem de las nuvens (BUS-TREN-BUS ou BUS de las nuvens).
-City tour com guia local em Tucuman, Trajeto a Cafayate, Salta, Purmamarca, Tilcara,
Humahuaca e Jujuy.
-09 noites de hospedagem com 09 cafés da manhã, em aptos standard duplo e/ou single
(individual).
-Tour Geiser del Tatio com transporte e guia local + ingresso e café da manhã no Geiser; à
tardinha/noite, tour Valle de la Luna.
-Tour Salar de Atacama, povoado de Toconao e Lagunas Altiplanicas, com guia local e box
lunch.
-Tour Jujuy com a Quebrada de Humauhaca, visitando Tilcara e Humauhuaca com o bus de
excursão e guia local.
-Mínimo de pessoas para a viagem: 16 pessoas com guia acompanhante durante toda a viagem.
-Doleira + Bolsa pequena de viagem para o dia a dia + Kit de cuidados pessoais de proteção*.
- (*) Kit com álcool gel 70, máscara de proteção lavável, luvas descartáveis.
-Seguro de viagem internacional - USD 40.000 ou similar - sem cobertura COVID com limite de
idade de 85 anos (consulte adicionais COVID abaixo).
Obs.: Atualmente as seguradoras vetam emissões para pessoas acima de 85 anos.
Link de coberturas: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguroviagem-sem-covid
O PACOTE NÃO INCLUI - SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Noite adicional por greve, guerra, fenômenos meteorológicos adversos, problemas de saúde
que impedem a saída, continuação ou volta da viagem.
-Ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados
como serviços incluídos.
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas,
como wifi, lavanderia, telefonemas etc.
-Noites adicionais para entrada/saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária
para adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis,
bem como nos terminais e/ou aeroportos.
-Gastos com passaportes ou RG novos ou segunda via, vistos, vacina febre amarela e outras

documentações para a viagem.
-Passeios e/ou eventos opcionais que passageiro opte por realizar fora da programação.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 6,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 11,00 por dia /
limite de 80 anos.
Link: https://intranet.andesturismo.com.br/download/coberturas-gerais-de-seguro-viagem-comcovid
SOBRE O VALOR POR PESSOA DOS PACOTES INTERNACIONAIS »
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente,
pelo sistema em REAIS, e no DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores atualizados estão
disponibilizados na última página.
VALOR POR PESSOA (PARTE RODOVIÁRIA + PARTE TERRESTRE), CONFORME
ACOMODAÇÃO »
APTO DUPLO ou TRIPLO STD: USD 1.998,00
APTO INDIVIDUAL (SGL) STD : USD 2.690,00
(*) Consulte adicional para COVID.
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato
(dinheiro/cheque) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com prédatados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X,
devendo estar quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 5X nos
cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes residentes fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o
último cheque deverá ser para antes do embarque.
DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem a Argentina e Chile podem viajar somente com a carteira de identidade
(RG), expedidos a menos de 10 anos antes do embarque, ou passaporte válido, ambos originais,
em bom estado e emitido pelos órgãos competentes (Polícia Civil e Federal).
Consultem política para viagem de menores, estrangeiros e/ou não brasileiros residentes no
Brasil.
HOTÉIS CONFORMADOS E PREVISTOS » (sujeito a alteração por outro hotel similar em
categoria e localização)
10 a 11/05 - Pernoite em trânsito
11 a 12/05 - Tucumán - Hotel Amerian Tucuman: www.amerian.com/hotel-amerian-tucumanapart-suites
12 a 13/05 - Cafayate - Hotel Astúrias: www.cafayateasturias.com
13 a 15/05 - Salta - Hotel Pátios de Lerma: www.patiosdelerma.com.ar
15 a 18/05 - San Pedro Atacama - Chile: Hotel Don Raul: http://www.donraul.cl/

18 a 20/05 - Jujuy - Hotel Howard Johnson - www.hjjujuy.com.ar
20 a 21/05 - Pernoite em trânsito
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
Passageiros de Porto Alegre e arredores embarcará em frente da Rodoviária Central
(estacionamento Haudi Park).
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de saída (conforme roteiro),
por se tratar de viagem rodoviária em grupo. Passageiros de outras localidades que não
pertença ao trajeto do ônibus, dentro do RS, consultem horários e condições.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O DESERTO DE ATACAMA »
A cidade base para conhecer o deserto de Atacama é a simpática San Pedro. Bastante rústica e
pitoresca, conta com estabelecimentos muito bem decorados, além de inúmeras opções de
restaurantes. A região é muito seca, portanto carregue sempre uma água mineral na mochila e
para o passeio de dia inteiro recomendamos roupa leve e confortável, não se esquecendo de
levar sempre um agasalho, por causa da amplitude térmica (de dia calor / noite fria) e é bom
carregar sempre alguma coisa para beliscar, tais como: barras de cereais, fruta, biscoitos, isto
em função de que você não encontrará nenhum lugar para comprar, caso bater uma fominha.
Recomendamos, também, que levem roupa bem abrigada para usar de noite, carregar sempre
protetor solar, boné, óculos de sol e muita disposição para vivenciar momentos únicos em meio
a tanta beleza que com certeza ficará marcado para sempre em sua lembrança e em seu
coração.
Desejamos excelente experiência de viagem!
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