
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EXPEDIÇÃO ATACAMA 
 

VAMOS SE AVENTURAR SOBRE RODAS ATÉ O DESERTO MAIS ÁRIDO DO MUNDO 

 
SALTA - JUJUY –  DESERTO DO ATACAMA - GEYSER EL TATIO - VALLE DE 

LA LUNA E VÁRIAS OPÇÕES DE TREKKING... 
 

 
1° DIA – 11/02/2021 – PORTO ALEGRE/SÃO BORJA/SAN SALVADOR DE JUJUY: 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 (jantar, não 
incluído) noite em trânsito.... 
 
2°DIA – 12/02/2021 – TRÂNSITO/SAN SALVADOR DE JUJUY: Continuação da viagem até San Salvador 
de Jujuy, onde a chegada está prevista por volta das 13h aproximadamente. Hospedagem e restante do dia 
e noite livre... 
 
3°DIA – 13/02/2021 -  JUJUY / PURMAMARCA / SAN PEDRO DE ATACAMA: Café da manhã e check out 
no hotel com as bagagens. Continuação da viagem passando por um povoado chamado Purmamarca, onde 
se pode avistar o famoso “Cerro de las Siete Colores”, a Quebrada de Humahuaca, um itinerário cultural de 
10.000 anos com povo homônimo, quer foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Faremos 
uma parada para compras no artesanato local. Em seguida, atravessaremos a Cordilheira dos Andes que é 
um dos pontos altos da nossa viagem e entraremos no Deserto mais alto e seco da Terra. Passaremos 
também deserto de sal chamado de Salinas Grandes e pelo povoado de Susques. Após tramites aduaneiros 
em Paso de Jama para sair da Argentina, estaremos chegando ao final da tarde no povoado de San Pedro 
de Atacama. Hospedagem e noite livre.  
 
4°DIA – 14/02/2021 -  SAN PEDRO DE ATACAMA (VALLE DE LA LUNA): Dia livre para fazer um dos 
famosos trekkings de montanha que Atacama oferece. As opções são: CERRO TOCO , CERRO 
QUIMAL , MIRAGENS ANDINAS , VULCÃO LASCAR . No anexo 2 enviamos informações detalhadas 
de como funciona cada trekking, já com os valores para cada opção. No Final da tarde às 16h vamos conhecer 
o Valle de la Luna (incluso no pacote), um lugar fantástico cuja superfície tem características lunáticas. 
Retorno ao hotel e noite livre... 
 
5°DIA – 15/02/2021 -  SAN PDERO DE ATACAMA (GEISERS DEL TATIO): Às 4h da manhã sairemos em 
micro-ônibus e iremos visitar os Gêiseres del Tatio (passeio incluso), um campo geotérmico localizado na 
Cordilheira dos Andes, a 4.300 metros de altitude, fenômeno que ocorre nas primeiras horas do dia em uma 
impressionante atividade de fumarolas a altas temperaturas. Café da manhã incluso. Também teremos a 
oportunidade de tomar banho em piscinas naturais de águas quentes sulfurosas dos Gêiseres. Retorno a San 
Pedro admirando a exuberante paisagem andina e atacamenha. Restante do dia livre para curtir o centrinho 
de San Pedro de Atacama com diversos artesanatos locais, bares e restaurantes típico do local... 
 

 

https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/geyser-el-tatio/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/cerro-toco/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/cerro-quimal/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/cerro-quimal/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/miragensandinas/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/vulcao-lascar/


6°DIA – 16/02/2021 SAN PEDRO DE ATACAMA – DIA DE TREKKING: Café da manhã. Neste dia vamos 
ter como livre, e claro que os amantes de trekking poderão escolher mais opções que Atacama oferece. As 
nossas sugestões são: TREKKING DE GUATIN E TERMAS , TREKKING COPACOYA , 
TREKKING LUNA E MORTE , TREKKING RIO GRANDE-MACHUCA , entre outras opções de 
caminhadas guiadas conforme o anexo 2 com todas as informações de cada opção. Noite livre... 

 
7°DIA – 17/02/2021 SAN PEDRO DE ATACAMA/SALTA: Após o café da manhã, check out com as 
bagagens, e saída para Salta, travessia das Cordilheiras, e parada para trâmites de saída do Chile e entrada 
na Argentina nas aduanas correspondentes seguindo viagem passará por Passo de Jama, Susques, Salinas 
Grandes, San Salvador de Jujuy, até Salta. À tardinha chegada no hotel e noite em descanso... 
 
8°DIA – 18/02/2021 SALTA / CITY TOUR / PORTO ALEGRE: Após o café da manhã, check out do hotel com 
as bagagens. Em seguida faremos 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). No início da tarde, daremos início da viagem de retorno à Porto Alegre. 
Noite em trânsito...  
 

 
9°DIA – 19/02/2021 –PORTO ALEGRE: Nossa previsão de chegada em Porto Alegre será no final da tarde, 
por volta das 17h aproximadamente. 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. 

 - Hospedagem em hotéis c/ café da manhã, wc, tv, frigobar e ar condicionado. 
(Apartamentos duplos ou triplos com camas de solteiro ou casal, conforme 
disponibilidade do hotel). 

 01 Noite de Hotel em Jujuy com café  manhã. – Hotel Ohasis Jujuy; 

 04 Noites de Hotel em San Pedro de Atacama com café da manhã. – Hotel Corvatsch; 

 01 Noite de Hotel em Salta com café da manhã. – Hotel Luxor; 

 Excursão Valle de La Luna; 

 Excursão Geisers Del Tatio; 

 City Tour com guia na cidade de Salta; 

 Guia de turismo CADASTUR durante toda a viagem; 

 Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 

 Seguro de viagem internacional com cobertura de U$10.000,00 de assistência médica; 

 Bolsa de viagem para bagagem de mão; 

 Camiseta personalizada da viagem; 

 

Valores e formas de pagamentos 
R$4.800,00 ( 10 x de R$480,00 )................ 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; 

 

https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/trekking-de-guatin/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/copacoya/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/trekking-luna-e-morte/
https://www.flaviabiaexpediciones.com/portfolio/trekking-rio-grande-machuca/


 

 
 

 
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. 

 


