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PACOTE – SAN PEDRO DE ATACAMA 
 

Período da viagem: 01 de Outubro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019 

 
CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA 

 
O PACOTE INCLUI: 

 
 Traslados detalhados no itinerário; 
 03 noites de hospedagem, café da manhã diário; 
 01 box lunch; 
 Excursões descritas no itinerário; 
 Assistência de nosso operador local. 

 
ROTEIRO DIA A DIA 

 
Dia 1 Calama - San Pedro de Atacama 
Recepção no aeroporto de Calama(CJC) e traslado regular ao hotel em San Pedro de 
Atacama. A tarde, saída para uma excursão regular a um dos momentos mais esperados: o 
pôr-do-sol e o melhor lugar para apreciá-lo é na Cordilheira do Sal, com seu Valle de la Luna, 
que são conformações salinas e argilosas, produto dos desprendimentos mineralógicos 
ocorridos há milhões de anos e que originaram pequenas montanhas com formas caprichosas 
e esculturais, que ao pôr-do-sol assemelham-se a uma paisagem lunar. Retorno ao hotel. 
Hospedagem. 
 
Dia 2 San Pedro de Atacama 
Café da manhã no hotel. Dia destinado a conhecer o altiplano através de uma excursão regular 
ao Salar de Atacama, as Lagoas Altiplanicas de Miscanti–Meñique, que pertencem à Reserva 
Nacional dos Flamingos, onde a variada avifauna faz parte de uma paisagem cheia de 
contrastes de cores e formas. Também se visitará o povoado de Socaire. Almoço, tipo box 
lunch. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
Dia 3 San Pedro de Atacama 
Antes do amanhecer, saída para uma excursão regular de dia inteiro aos Gêiseres do Tatio 
para exploração do campo geotérmico, localizado a 4.300 m.s.n.m. na cordilheira andina. As 
fumaças de vapor que alcançam os 50 metros de altura se misturam com a imponente beleza 
dos Andes. Café da manhã servido nos gêiseres. No trajeto de retorno nos acompanhará uma 
paisagem comovedora de montanhas e vulcões por sobre os 5.500 m.s.n.m. como também 
uma importante avifauna nos pequenos rios que seguem seu curso até desembocar no grande 
Salar do Atacama. Reterno ao hotel por volta do meio dia. Tarde Livre. Hospedagem. 
 
Dia 4 San Pedro de Atacama - Calama 
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma excursão regular de meio-dia visitando 
Pukará de Quitor, fortaleza atacamenha construída no século XII que mostra a grande 
organização social que tinham os atacamenhos. Aldeia de Tulor, construída sobre solo argiloso 
e que durante o tempo foi coberta com o avanço do deserto. Finalizando com a visita ao Ayllu 
de Coyo. Em hora oportuna, traslado regular aeroporto de Calama para embarcar com destino 
a Santiago. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 

Nota: 
O vôo de chegada a Calama deve ser antes das 11h00 e a saída de San Pedro após as 16h00. 
A ordem das excursões se define localmente devido a altitude e o perfil de cada passageiro. 
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VALORES POR PESSOA 
 

 01 Out a 31 Dez 2018 01 Jan a 28 a Fev 2019 

HOTEIS SGL DBL TPL SGL DBL TPL 

ALTIPLÁNICO USD 1727 USD 953 USD 873 USD 1727 USD 953 USD 873 

POBLADO KIMAL USD 1847 USD 962 - - - - 

CASA DON TOMÁS USD 1624 USD 866 USD 836 USD 1624 USD 866 USD 836 

 

Forma de pagamento: 

- A vista  

- 30% de entrada + 6 x sem juros nos cartões Visa e Master 

 

IMPORTANTE: 

** NADA RESERVADO SOMENTE COTADO** 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação ou RG em bom estado e com vigencia minima de 10 anos. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 


