
 

Expedição  
Atacama 2021 

 

28/10 a 08/11 

Dia 1 - 28/10 �� 

🛫 - Navegantes - (NVT) - Você poderá fazer um orçamento com saídas de              

diferentes aeroportos de origem, esse orçamento está incluso saída de Navegantes           
SC. 

🛬 - Santiago - Chile - (SCL)  

 
🚐Transporte do Aeroporto - Hospedagem em Santiago  
 
🏠 Hospedagem em Santiago 

Dia 2 - 29/10 � 
☕Café da manhã no Hotel 
 
🔖Cajon Del Maipo  
 

- Panoramico tunel tinoco 
- Mirante el yeso 
- Vista para cachoeira El Yeso 
- Pista de patinacao sintética 

🧺Piquenique  
 

🔖Vinicola Santa Rita 🍷 
 
🏠 Hospedagem em Santiago 



 

 

Dia 3 30/10 Santiago � 
 
☕Café da manhã no Hotel 
 
🔖City Tour em Santiago 
 

- Troca da guarda 
- Rua Bandera 
- Rua Paris Londres 
- Plaza de armas  
- Cerro Santa Lucia 

 

🧺Piquenique 
🏠Hospedagem em Santiago 

Dia 4 31/10 Santiago � 
 
☕Café da manhã no Hotel 
 
🚐Transporte de Santiago - Aeroporto (SCL) 

🛫 -  Santiago - Chile - (SCL)  

🛬 - Calama - Chile - (CJC)  

 
🚐Transporte de Calama (CJC) - Hospedagem em 
Atacama  
 
🔖Lagunas Escondidas  
 
🔖🚌Valle de la Micro 
 
🏠 Hospedagem em San Pedro de Atacama 



 

Dia 5 - 01/11 Atacama � 
☕Café da manhã 
 
🔖Lagunas Antiplânicas + Piedras Rojas 
 
🍲 Almoço  
 
🏠 Hospedagem em San Pedro de Atacama 

Dia 6 - 02/11 Atacama � 
 
☕Café da manhã no Hotel 
 
🔖Geysers del Tatio 4300 metros (Passeio) 
 
               Ou 
 
🔖Cerro Toco 5604 metros (Trilha) 
 
🔖Tour Astronômico  
 
🧺Piquenique 
 
🏠 Hospedagem em San Pedro de Atacama 

Dia 7 - 03/11 Salar de Uyuni � 
☕Café da manhã no Hotel 
 

- Laguna Branca 
- Laguna Verde 
- Piscina Termal 
- Geysers de Sol da Manhã  
- Deserto de Dali  
- Laguna Colorida (reserva dos flamingos) 

🍲 Almoço  

🍲 Jantar 
🏠 Hostel em  Vila Mar 



 

Dia 8 - 04/11 Salar de Uyuni � 
☕Café da manhã no Hotel 

 
- Cidade da Itália  
- Laguna Negra  
- Vale das Rocas  

 

🍲 Almoço  

🍲 Jantar 
🏠 Hostel de Sal 

Dia 9 - 05/11 Salar de Uyuni � 
 ☕Café da manhã no Hotel 
 

- Nascer do Sol no Salar de Uyuni 
- Ilha dos cactus gigantes 
- Olhos de Sal 
- Cemitério de Trens  
- Cidade de Uyuni 

 

🍲 Almoço  

🍲 Jantar 
 

🏠 Hostel em Vila Mar 

Dia 10 - 06/11 Retorno a San Pedro Atacama � 

☕Café da manhã no Hotel 
 
🚐Retorno para o Atacama  
 
🔖Valle de la Luna 
 

- Anfiteatro 
- Duna maior 
- Tres Marias  
- Mina Victoria. 
- Por do Sol na Pedra do Coyote  

 
🏠 Hospedagem em San Pedro de Atacama 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 11 - 07/11 Retorno para Santiago � 
☕Café da manhã no Hotel 
🛫 -  Calama - Chile - (CJC) 

🛬 - Santiago - Chile - (SCL)  

🏠 Hospedagem em Santiago 

Dia 12 - 08/11 - Retorno Brasil � 
 
☕Café da manhã no Hotel 
🛫- Santiago - Chile - (SCL)  
🛬 - Navegantes - (NVT) - Diferentes opções de aeroportos de Retorno 



 

O que Está Incluso 

🛬 Passagens Aéreas  

Navegantes SC �  x Santiago � 
Santiago �  x Navegantes SC � 
Santiago �  x Calama� 
Calama � x Santiago� 
🚐 Transporte do Aeroporto - Hotel em Santiago (Ida e Volta) 

🚐 Transporte Calama - Atacama (Ida e Volta) 

🏠 8 hospedagem em Hotel e Pousada de 2 a 4 pessoas por quarto 

🏠 3 Hospedagem em Hostel (Salar de Uyuni) 

☕11 Café da manhã  

🍲 4 almoços  
🍲 3 Jantares  

🧺 3 Piquenique  
🔖Cajon Del Maipo  

🔖🍷Vinicola Santa Rita + Taça Santa Rita  

👤City tour guiado em Santiago 

🔖Por do Sol em Cerro San Cristóbal (incluso subida de Funicular) 

🔖Lagunas Escondidas  

🔖🚌Valle de la Micro 

🔖Lagunas Antiplânicas + Piedras Rojas 

🔖Geysers del Tatio 4300 metros (Passeio) Ou 🔖Cerro Toco 5604 metros (Trilha)  
(escolher uma opção) 

🔖Tour Astronômico 

🔖Salar de Uyuni 4 dias  

🔖Valle de la Luna 

🔐Seguro Internacional  
👕 1 (uma) camiseta personalizada Atacama - Rota de Trilhas 



 

O que NÃO está Incluso 
 
🔖 300 bolivianos (obrigatório para o salar do Uyuni) = 180,00 reais  

🍲 Algumas refeições não inclusas como almoço, jantares e lanches. 
(recomendado para gastos com refeições 100,00 reais por dia) 
💰Itens não citados como incluso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Valor por Pessoa 
8.500,00a vista 

 
Formas de Pagamento: 

 
 

Atenção valores sujeitos a alteração mediante a 
cotação do dólar.  

 
 

 
 

Roteiro de direitos autorais da empresa 
 Rota de Trilhas  

Mais informações: (47)991746613 

Entrada 
 

R$: 2.000.00 

Até 5x Transferência 
 

6 x R$: 1.200,00 
Início  da primeira parcela até MAIO de 

2021 

Última parcela até dia 20/10/2021  


