DATA

ITINERÁRIO

Roteiro de Viagem
Tren a Las Nubes
Tafí del Valle/ARG – Amaicha del
Valle/ARG – Cafayate/ARG - Salta/ARG
– San Pedro de Atacama/CHI –
Jujuy/ARG - Purmamarca/ARG –
Tilcara/ARG – Quebrada de Huamacha Posadas/ARG
Saída: 04/01/2023
Retorno: 18/01/2023

04/01/2023
Saída da Agência Minuano Viagens às 05h30min passando por Porto Mauá (Balsa),
Posadas, Corrientes, Santiago del Estero até chegarmos no hotel para pernoite do dia
05/01 em Tafi del Valle/ARG.
(Primeiro pernoite em trânsito)
06/01/2023
Museo Pachamama, Ruínas Quilmes, Quebrada de Las Conchas, El Anfiteatro e
Salta
Neste dia, logo pós o café da manhã seguiremos em viagem rumo a Salta/ARG com
paradas para visitas no Museo Pachamama, nas Ruínas de Quilmes em Amaicha del
Valle/ARG, Quebrada de Las Conchas e . O almoço será no meio do caminho em
Cayafate/ARG.
Check-in em Hotel na cidade de Salta/ARG. Tempo para banhos e acomodações. Logo
após a equipe da Minuano Viagens fará um Tour a pé pelo centro histórico de Salta.
07/01/2023
Charmosíssimo Trem das Nuvens
Saída do hotel as 06h00 para o magnífico passeio do Trem da Nuvens (café da manhã a
bordo), Primeiramente embarcamos em um ônibus de empresa ferroviária que nos
levará até San Antonio de Los Cobres. O ônibus partirá às 07:05h, nossa apresentação
na estação deve ser até às 06h20min. O trem passará por Quebrada del Toro, O Viaduto
del Toro, os Zig-zag de Alisal e Chorrillos, lugares de grande beleza como El Candado, El
Gólgota, Altarcito, Santo Antonio de los Cobres, Viaduto de la Polvorilla a 4.200 m.s.n.m.
Cada vagão possui um guia local que passam as informações pertinentes sobre os
trajetos, com bastante animação e descontração. Este passeio é considerado um ícone
turístico do norte argentino. Retorno de ônibus.
(Noite livre)
08/01/2023
Deserto do Atacama
Saída do hotel rumo a San Pedro de Atacama/CHI onde passaremos por Paso de Jama
onde fica a aduana Argentina/Chile para trâmites aduaneiros. Aqui a altitude chega aos
4.200m.

INCLUSOS E VALOR
12 pernoites em hotéis
01 em Tafí del Valle/ARG – 02 em
Salta/ARG – 06 em San Pedro de
Atacama/CHI – 03 em
Purmamarca/ARG
Ônibus DD (2 Andares) Poltronas 2x1
Leito Máster.
Transporte exclusivo para os passeios
no Atacama.
Ingressos e todas as taxas mencionadas
no roteiro do Atacama.
Ingresso ao Museu Pachamama.
Ingresso as Ruínas Quilmes
Ingresso Trem das Nuvens
Lanche, água mineral e café durante
toda a viagem.
Cobertor Soft.
Passeio Bônus surpresa.
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Coordenador Minuano Viagem auxiliando
em todo o trajeto.
Obs.: Você não vai achar nada igual.
Únicas despesas lá são com sua
alimentação, você NÃO vai precisar
pagar por ingressos e passeios. Somos
diferentes.
Valor por pessoa de R$ 6.690,00
parcelado em 24x (24x R$ 278,75)
com compra programada através de
boletos bancários. Primeiro boleto para
o dia 10/01/2021 ou conforme a quantia
de meses que faltarem para o início da
viagem. No Cartão de Crédito em 12x de
R$ 557,50 a partir do momento da
inscrição. A viagem deve estar quitada
para o início da mesma.
Obs.: Para que a viagem aconteça
necessitamos um mínimo de 25
passageiros. A partir do momento da
compra em caso de desistência o
passageiro deverá vender seu pacote.
Reservamo-nos o direito de alterar a
ordem do itinerário para o melhor
andamento da viagem.

Dias 09/10/11/12/13
Abaixo seguem os passeios inclusos com transfers, guias e ingressos...
Vale do Arco Íris
Conjunto de formações montanhosas de cores expressivas devido à alta concentração
de minerais nas rochas. O show particular se dá quando a luz do sol bate nas rochas e
elas reluzem com o ouro. Ainda visitaremos os petroglifos de mais de 1000 anos que
contam a história da cultura atacamenha.
Valle de La Luna Y Muerte
Uma aventura pela Cordilheira do Sal! Você vai conhecer o Anfiteatro, as Três Marias,
uma mina de Sal, a Pedra do Coiote, a grande Duna e seguir para o pôr do sol no mirante
do Valle de la Muerte.
Laguna Cejar e Tebenquiche
Um tour cheio de experiências! Você vai conhecer 3 Lagoas Salgadas (Cejar, Baltinache
e Piedra), sendo possível flutuar nesta última. Também irá visitar os Ojos Del Salar e,
por fim, terminar o dia com um belo pôr do sol na Laguna Tebinquinche.
Termas de Puritama
Um oásis em pleno Deserto! Dentro de um cânion, ao todo são 7 piscinas naturais e
termais, com temperatura da água variando entre 30-35ºC.
Geysers del Tatio
Visita ao maior grupo de gêiseres do hemisfério sul e o terceiro maior do mundo! Dentro
do campo há uma piscina de água termal. Conheça também o povoado de Machuca e sua
linda igrejinha.
Lagunas Antiplánicas e Piedras Rojas
Conheça as imponentes Lagoas Miscanti e Miñiques, rodeadas de vulcões em plena
Cordilheira dos Andes: as 2 estrelas desse passeio. Conheceremos também o Salar de
Talar (Piedras Rojas), visto através de um mirante e a Laguna Tuyajto.
Pukará de Quitor y Tulor
Visitaremos Pukara de Quitor, onde ocorreu um dos primeiros confrontos entre
espanhóis e indígenas. Depois iremos para a vila de Tulor, o assentamento mais antigo
da bacia do Salar de Atacama.
Dia 14/01/2023
Saída do hotel. Iniciaremos nossa viagem até Purmamarca/ARG passando por um lugar
fantástico chamado Salinas Grandes de Jujuy/ARG e pela belíssima Cuesta de Lipan para
três diárias no hotel. (Durante todo o trajeto com paradas para fotografias).
Dias 15 e 16/01/2023
Cierro de Los Siete Colores, Tilcara y Quebrada de Humahuaca
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Neste dia visitaremos o Cerro das 7 Cores (Purmamarca). Sua exclusiva gama de cores
é o resultado de uma complexa história geológica, que inclui sedimentos marinhos,
lacustres e fluviais elevados por movimentos tectônicos. Logo estaremos visitando um
povoado chamado Quebrada de Humahuaca, é habitada há mais de 10.000 anos, desde aí
se estabeleceu um pequeno aldeamento de caçadores-recolhedores. Foi uma rota de
caravanas para o Império Inca no século XV. Depois, tornou-se uma importante ligação
entre o Vice-Reino do Rio da Prata e o Vice-Reino do Peru, bem como palco para
algumas das batalhas da Guerra da Independência Argentina. A Quebrada de Humahuaca
foi declarada Património Mundial da UNESCO em 2 de julho de 2003.
17/01/2023
Saída de Purmamarca após o café rumo ao destino final (Pernoite em trânsito). Na
manhã seguinte faremos um tour panorâmico em Posadas/ARG e almoço. Logo após
almoço viajamos em destino a Minuano Viagens.
Chegada dia 18/01/2023
Fim de nossos serviços.
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