Chile - Uyuni e Deserto do Atacama
Dia a Dia
1º dia - Brasil / La Paz
Apresentação no aeroporto de sua cidade com destino a La Paz, munidos de documentação
exigida. Chegada, recepção e transporte ao hotel.
2º dia - La Paz
Café da manhã no hotel. Saída para o passeio panorâmico, a cidade de La Paz que transmite
para o visitante um misterioso passado, uma história com tradições e bairros indígenas.
Passando por mercados indígenas, mercado dos bruxos e paisagem incríveis. Incluindo um
passeio ao Valle de La Luna, um local indescritível que possui formações argilosas.
3º dia - La Paz / Uyuni
Café da manhã no hotel. Transporte ao aeroporto de La Paz, com destino ao Salar de Uyuni.
Chegada, recepção e transporte ao hotel. Após a recepção no hotel passeio ao Salar do Uyuni
com almoço, considerado o maior da Terra, localizado no altiplano Boliviano onde o silêncio
predomina, junto com o sal cristalino. Retorno ao hotel, hospedagem em um hotel de Sal e
jantar.
4º dia - Uyuni
Café da manhã no hotel. Saída para o passeio as Lagoas Menores, compostas por 3 lagos,
chamados: Hedionda, Chiarkota e Honda. Considerados pequenos e coloridos encantam com
suas belezas, inclui lanche. Transporte até o hotel Ojos de Perdiz (localizado no Deserto de
Sal), um pequeno hotel que pode ser o alojamento mais remoto do continente. Simples,
porém muito confortável esta em sintonia com o ambiente.
5º dia - Uyuni / Hito Cajon / Atacama
Café da manhã no hotel. Saída para passeio à reserva Eduardo Avaroa, onde é possível
apreciar lindas paisagens. Após passeio a lagoas verdes e coloradas, local onde habitam
diversos flamingos, incluindo lanche. Transporte até Hito Cajon. Após chegar a Hito Cajon,
transporte em 4x4, iniciando a travessia dos desertos, que tem duração de aproximadamente
11 horas.
6º dia - Atacama
Chegada ao hotel San Pedro de Atacama e dia livre para descanso.
7º dia - Atacama
Café da manhã no hotel. Saída para um passeio Arqueológico, onde é possível conhecer a
cultura Atacamenha, como viviam os seus habitantes, seus costumes e tradições. Visita a
aldeia de Tulos, é o vestígio habitacional mais antigo de Atacama. Após passeio ao Valle de La
Luna, localizado a 19km de Atacama, formado por uma depressão rodeada de pequenos
morros com impressionantes paisagens lunares, passando também pelo Vale dos Dinossauros
e o Vale da Morte.
8º dia - Atacama
Café da manhã no hotel. Passeio de dia inteiro a Lagunas Altiplanos, o maior Salar do Chile,
esta uma das mais importantes reservas de Flamingos, ao passar pela reserva esta uma trilha
até a Lagoa Chaxa, que tem sua água azul e sua margem Branca. Na volta, passagem pelo
povoado pré-Colombiano para conhecer sua cultura.

9º dia - Atacama
Saída de madrugada do hotel de Atacama até os Geysers del Tatio, um local onde é possível
observar a natureza de um Geyser, porém apenas na parte da manhã. Após observar o
espetáculo, café da manhã no majestoso ambiente natural. No retorno, encontro com o
Machuca, povoado de pastores de lhamas, decorado com casas de barro e telhados de palha.
Transporte até o hotel.
10º dia - Atacama / Calama / Brasil
Café da manhã no hotel. Transporte do hotel de San Pedro de Atacama até o aeroporto de
Calama.

