
 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPEDIÇÃO SALAR DE UYUNI COM TREM DAS NUVENS 

 
  

SALTA – TREM DAS NUVENS – CAFAYATE - SALAR DE UYUNI –   
POTOSÍ – SUCRE – JUJUY... VALES E DESERTOS DO NORTE 

ARGENTINO E SUL DA BOLÍVIA 
 
 

1° DIA – 19/07/2021 – PORTO ALEGRE / SALTA (1.770km): Saída de Porto Alegre 06:00 para seguir viagem 

em direção a Ponte Internacional São Borja-Santo/Tomé para fazermos os tramites alfandegários de saída do 
Brasil e ingresso a Argentina por Santo Tomé, passando por Corrientes. Noite em trânsito.... 
 
2°DIA – 20/07/2021 – SALTA: Chegada à cidade de Salta por volta do meio dia, almoço (por conta). Durante 

a tarde livre, para fazer compras e curtir a cidade. A sugestão da agência como é adquirir um dos opcionais 
como city tour na cidade e na parte da noite um show folclórico. Pernoite no hotel e descanço...  
 
3°DIA – 21/07/2021 – SALTA / CAFAYATE (200km): Após o café da manhã, vamos conhecer a região de 

Cafayate, sendo uma cidade a 1700 metros do nível do mar, conhecida por seus famosos vinhos do norte 
argentino, como: Cabernet Sauvignon, Syrah, Malbec e Torrontés. Pegamos a ruta 68 durante o caminho, 
uma paisagem muito linda, e em especial a La Quebrada de Las Conchas, é o vale do rio de Las Conchas 
com suas formações rochosas vermelhas que acompanham a corrente do rio por vales e desfiladeiros. 
Visitaremos a garganta do diabo e o anfiteatro com um eco impressionante, parada em lugar estratégico para 
almoço (opcional). Após visitamos uma das vinícolas de vinho da região e se estivermos dentro de nosso 
tempo ainda faremos uma visitinha ao museu do vinho. No final da tarde, retorno a cidade de Salta em nosso 
hotel. Pernoite e descanso... 
 
4°DIA – 22/07/2021 – SALTA / TREM DAS NUVENS: Após o café da manhã, dia de conhecer uma das 
ferrovias mais alta do mundo, a bordo del Tren de las Nubes. Embarcamos em um bus na cidade de Salta até 
o início da estação do trem, no vilarejo de San Antônio de Los Cobre. Durante o trajeto passaremos por lindas 
paisagens, como: el Viaducto del Toro, o sig sag de alisal y Chorrillos, lugares de grandes belezas como el 
Candado, el Golgota, Altarcito e o mais conhecido viaducto de polvorilla a 4200 metros sobre o nivel del mar. 
Retorno ao vilarejo de San Antonio de los cobres, almoço (Opcional), passeio para compras nos artesanatos 
locais e após retorno a Salta ao nosso hotel. Noite em descanso... 
 
5°DIA – 23/07/2021 – SALTA / QUEBRADA DE HUMAHUACA – JUJUY – UYUNI (720Km): Após o café da 
manhã, check out no hotel, seguimos em viagem com direção a Bolívia. Durante o caminho vamos passar por 
o planalto argentino e também o boliviano. Lugares lindo como o morro das sete cores, Purmamarca com sua 
gama de cores exclusivas que foi o resultado de uma história geológica completa que inclui lagos marinho e 
sedimentos fluviais elevados por movimentos tectônicos. Depois da caminhada seguiremos viagem até 
Quiaca, divisa com a Bolívia, onde realizamos nossos trâmites aduaneiros e entraremos na Bolívia. Seguimos 
viagem por paisagens rochosas de formações da época terciária, até chegar a cidade de Uyuni, no planalto 
Boliviano a 3.600 metros sobre o nível do mar. Check in no hotel e noite em descanso...  
 
6°DIA – 24/07/2021 – DESERTO DE SAL UYUNI: Após o café em nosso hotel, as 09h30 saída para nosso 
primeiro dia de expedição, em veículo 4x4 e guia local com experiência. Nosso tour inicia pelo maior deserto 
de sal do mundo, de início passaremos pelo cemitério de trens, visita ao centro artesanal e a fábrica de sal. 

 



Visitaremos o primeiro hotel de sal, a Ilha Incahuasi onde chegaremos ao mirante para ter uma vista 
espetacular do salar e dos famosos cactos gigantes, com mais de 15 metros. Nosso almoço será ao meio do 
deserto em forma de pic nic. Vamos parar em um local estratégico para realizar junto ao guia as famosas fotos 
de perspectivas ao pôr do sol que mais uma atração espetacular no horizonte no deserto de sal. Retorno para 
Uyuni e hospedagem em nosso hotel, e vamos nos hospedar em um verdadeiro hotel de sal. Noite em 
descanso... 
 
7°DIA – 25/07/2021 – MOMIAS / DESIERTOS / VALLE DE LAS ROCAS / LAGUNAS ALTIPLANICAS: Após 
o café da manhã, por volta das 08h, saída para o museu de las momias, seguimos nossa aventura passando 
pela caverna das galáxias com suas lindas formações naturais; continuando nossa expedição em veículos 
4x4 para apreciar as lagoas coloridas de altitudes onde flamingos e outras aves migratórias são observadas, 
pausa obrigatória para fotos. Após visitamos o vale de La Rochas com suas belas formações a 4000 metros 
do nível do mar, conhecida como o telhado do mundo. Após seguiremos para a nossa pousada de Sal em 
Aguaquisa. Noite em descanso... 
 
8°DIA – 26/07/2021 – POTOSI / CASA DE LA MONEDA / SUCRE ( Capital da Bolívia ): Após o café da 
manhã, deixamos Colchani e seguimos viagem em direção a cidade de Potosi a 4.000 metros do nível do mar, 
tem o renome de vila imperial ou cidade imperial, sendo uma das cidades mais antigas e histórica da América 
Latina e uma das cinco cidades mais alta do mundo. Potosí foi declarada pela Unesco em 1987 como 
matrimonio cultural da humanidade. Vamos visitar a casa da moeda construída em 1759, rica colina sendo a 
história remota à conquista espanhola. Após tour histórico, continuamos nossa viagem até a cidade de Sucre. 
Chegada ao final da tarde no hotel e descanso. Obs.: Sugestão de opcional a noite, é conhecer a casa de 
show folclórico local. 
 
9°DIA – 27/07/2021 – SUCRE ( CITY TOUR ): Após o café da manhã, faremos um city tour pela cidade de 
Sucre, capital constitucional da Bolívia, atualmente a sede do Supremo Tribunal de Justiça e outros Órgãos 
Públicos. Sucre conhecida como a cidade branca, devido à cor de seus prédios coloniais. Sucre contém 
grande parte de Independência boliviana, berço da liberdade, pois em 25 de maio de 1809 foi a gestora do 
primeiro grito libertário no continente. Vamos visitar a Casa da Independência, museus, mirante isolado, centro 
histórico, catedral metropolitana, entre outros... Esta é uma bela cidade que foi também a capital do vice-
reinado de La Plata (charcas), também é reconhecida como cidade Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 
por ser um museu vivo do que foi a colônia espanhola. Tarde livre, show folclórico (opcional) Pernoite em 
Sucre. 
 
10°DIA – 28/07/2021 – SUCRE / JUJUY ( 790km ): Após o café da manhã, faremos o check out no hotel com 
as bagagens e damos início ao retorno. Parada para almoço (opcional) em Tupiza, faremos a fronteira Quiaca 
/ Villazon e continuação até Jujuy. Chegada a noite em em nosso hotel na pequena cidade de Jujuy e noite 
em descanso, para dia seguinte seguir viagem até Porto Alegre. 
 
 
11°DIA – 29/07/2021 – JUJUY / PORTO ALEGRE ( 1.850km ): Após o café da manhã, daremos início a 
nossa viagem de retorno ao Brasil. Pernoite no ônibus... Faremos aproximadamente quatro paradas 
humaníasticas. 
 
12°DIA – 30/07/2021 –PORTO ALEGRE: por volta do meio dia chegada em Porto Alegre, no mesmo local 
onde foi a partida da viagem. Fim de nossos serviços e até o próximo circuito sobre rodas pela América do 
Sul... 

 
Obs.: A Elos Travel reserva-se o direito de alterar os horários dos passeios e o itinerário do roteiro e ou hotel para melhor execução do 
mesmo, tendo como prioridade preservar a segurança e o bom andamento da viagem, considerando também as variações climáticas de 
cada região. 
 

O PACOTE INCLUI: 
 - Transporte rodoviário de ida e volta em ônibus DD (DOUBLE DECKER) leito turismo, 

equipado com 5 TVs, DVD, ar condicionado, frigobar, som, toalete e sala de jogos. 
 

 03 Noites de Hotel em Salta com café da manhã. – Hotel Desing Suítes......................20 a 23/07/2021; 

 

 

 02 Noites de Hotel em Uyuni com café da manhã. – Hotel La Magia de Uyuni, ou Almudena, ou 

categoría similar .........................................................................................................................23 a 25/07/2021; 



 

 01 Noite em Colchani com café da manhã. – Hotel Palacio de Sal ou Luna Salar, ou categoria 

similar..............................................................................................................................25 a 26/07/2021; 

 

 

 02 Noites de Hotel em Sucre com café  manhã. – Hotel Parador Santa María, ou Monasterio, ou 

categoria similar..............................................................................................................26 a 28/07/2021; 
 

 01 Noite de Hotel em Jujuy com café  manhã. – Hotel Ohasis Jujuy, ou categoria 

similar.............................................................................................................................28 a 29/07/2021; 

 

 

 Salta: Ticket trem das Nuvens + bus ida e volta; 

 

 Salta: Tour Cafayate (Guía, Ingresso Vinícola); 

 

 Uyuni: 2 dias de expedição em veículo 4x4 para conhecer o Salar de Uyuni + ingresso + 2 

pequeno almoço estilo pic nic e 2 jantares estilo lanches; 

 

 Sucre: City tour cultural com guia local; 

 

 Guias de turismo acompanhante durante toda a viagem; 
 

 Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 

 

 

 

 

Valores e formas de pagamentos 
De   R$9.300,00 
Por  R$7.700,00 ( 10 x de R$770,00 )................ Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 

 
FORMAS DE PAGAMENTO:– 10X IGUAIS E SEM JUROS 

 
Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros nos cartões MasterCard, Diners, 

Amex ou Visa. Consulte outras bandeiras... 
Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros. 
Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de três dias antes do embarque 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 

 
Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil (emitida pela Secretaria de Justiça e Segurança), 
documento original com expedição recente e bom estado de conservação. Ou passaporte com validade mínima de 06 meses.  
Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
 
Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores informações. 

 
 


