SALTA, ATACAMA & UYUNI

Percorrendo o mais apreciado do norte: A Puna, O Deserto de Atacama e Uyuni

8 Dias - 7 Noites
9
9
9
9
9
9

Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente
Entradas às reservas e parques nacionais
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta - City Tour
Recepção e traslado do Aeroporto de Salta ao Hotel. City Tour por Salta com ascenso ao Cérro San
Bernardo. Faremos um city tour visitando a Catedral, a Igreja de San Francisco, o Cabildo, o Museu
Histórico do Norte, o Mercado Artesanal e o Cerro San Bernardo. A igreja de San Francisco é um
magnífico templo da ordem franciscana que possui uma arquitetura particular e finos detalhes de
ornamentação.
A edificação do Cabildo foi feita em diferentes etapas, oferecendo expressões do barroco. No Mercado
Artesanal podem-se adquirir prataria ou tapeçarias. San Lorenzo é por excelência a vila para veraneio de
Salta.

Safári às Nuvens - Salinas Grandes - Purmamarca
Café da manhã no Hotel. Faremos o "Safári às Nuvens", unindo três trajetos fundamentais do Noroeste
Argentino: na primeira parada, o "Caminho às Nuvens", seguindo o traçado das vias do conhecido Trem
das Nuvens, por La Quebrada del Toro, até San Antonio de los Cobres.
O segundo caminho é o cruzamento da Puna pela Rodovia 40, chegando até as Salinas Grandes de
Jujuy. E finalmente, a descida da Cuesta de Lipán, chegando ao pitoresco povoado de Purmamarca ao pé
do Cerro de los Siete Colores. Dormiremos em Purmamarca.

Salta - São Pedro do Atacama
Café da manhã no Hotel. Iremos desde a cidade de Salta em direção a São Pedro do Atacama, no Chile,
situado na região norte e em uma zona geográfica onde se encontram as maiores montanhas dos Andes,
atravessando el Passo de Jama.

Salar de Atacama e Lagoas de Altiplanalto
Café da manhã no Hotel. Iremos ao Salar de Atacama, observaremos crostas de sal geradas pela
evaporação de águas salinas subterrâneas. Visitaremos a Lagoa Chaxa (Reserva Nacional Los
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Flamencos), rodeada de flamingos e outras aves como o Caití e a Gaivota dos Andes. Conheceremos
Toconao, um oásis de água doce e árvores frutíferas, famoso por sua torre com sinos de 1750.
Margeando o salar chegaremos até o povoado de Socaire, localizado a 3.250 metros e que foi criado com
pedra vulcânica, para finalmente chegar às lagoas de altiplanalto de Miñiques e Miscanti, a 4.000 metros
do nível do mar. Essas lagoas se formaram há 1 milhão de anos com a erupção do vulcão Miñiques.
Almoçaremos no povoado de Socaire e depois regressaremos.

Geysers del Tatio e Povoados de Altiplanalto
Café da manhã no Hotel. Madrugaremos bem cedo para ir até nosso próximo encontro: os Geysers del
Tatio que se encontram a 4.300 m. Serão geradas quedas d'água de quase 8 metros. Essas colunas de
vapor dão ao cenário natural um encanto místico.
Faremos caminhadas pelos distintos geysers e nos banharemos na piscina de águas termais. Mais tarde,
iniciaremos o caminho para descobrir os povoados do altiplanalto andino chileno e encontraremos com o
antigo povoado de Caspana, o Pukará de Lasana, os petróglifos no vale do rio Loa, a Lagoa Inca Coya e
a igreja e povoado de Chiu-Chiu.

Hito Cajón - Lagoas Altiplânicas (Lagoa Blanca / Verde / Colorada/Hedionda)
Café da manhã na Pousada. Partiremos até Hito Cajón, fronteira do Chile com Bolívia a 4500 metros ao
nível do mar, nos últimos 40 km de asfalto, entrando a Bolívia. Começaremos a ver o show de cores da
natureza: Laguna Blanca - Laguna Verde - Laguna Colorada.
Todas as lagoas estão repletas de flamingos rosados y milhares de aves andinas. Além disso vamos ver
a Árvore do Pedra, o Deserto Siloli, através de Ramaditas e observando o fim as lagoas Honda,
Chiarcota, Hedionda e Cañapa. Estamos a 4000 metros de altura. Na estrada tem um lote de calamine,
areia, e o estado é regular. Dormiremos na aldeia de San Juan del Rosário.

Salar de Uyuni - Ihla Incahuasi - Colchani - Potosi
Café da manhã no hotel. Deixaremos o povoado de San Juan del Rosário para chegar a Uyuni, passando
pelo salgar de mesmo nome, que é o mais extenso do mundo com uma superfície de 11.000 km
quadrados.
A metade do caminho se realiza sobre o mesmo Salar de Uyuni. Neste dia vamos conhecer Ihla
Incahuasi, a cidade de Colchani. Quando terminar o viagem pegaremos o ônibus para ir de Uyuni até
Potosí, em donde passaremos a noite.

Potosí
Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Potosí.
Fim de nossos serviços.
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