
01º DIA – 06/JUN – DOM - BRASIL / SANTIAGO / 
CALAMA / SÃO PEDRO DE ATACAMA
Em horário apropriado, embarque em voo regular 
com a Cia que escolher, em voo com destino a 
Santiago e imediata conexão a Calama. Na chegada, 
recepção e traslado ao seu hotel em São Pedro de 
Atacama. Note que este aeroporto em Calama fica 
a cerca de 100 Km de distância de São Pedro e este 
traslado leva cerca de 01h30 de duração. Recepção 
no hotel, distribuição dos aptos e restante do dia livre 
para descanso e primeiros contatos com o hotel e a 
cidade. Pernoite

02º DIA – 07/JUN – SEG - SÃO PEDRO DE ATACAMA
Café da manhã buffet no hotel. No dia de hoje 
e de acordo com a orientação de nosso guia local, 
saída para realizar um passeio de meio dia as Lagoas 
escondidas de Baltinache. No final do passeio retorno 
ao seu hotel em São Pedro. Pernoite.

03º DIA – 08/JUN – TER - SÃO PEDRO DE ATACAMA
Pela manhã bem cedo, e em horário a ser 
reconfirmado por nossa equipe local, saída para 
realizar um passeio de meio dia aos Gêiseres del Tatio. 
Veremos neste passeio o nascer do sol em um dos 
campos geotérmicos mais bonitos do mundo. Por 
isto sairemos bem cedo do hotel e nesta excursão, 
conheceremos as impressionantes fumarolas do 
Tatio, no Altiplano, a mais de 4.000 metros de altura. 
Existem mais de 70 fumarolas das quais jatos a vapor 
emergem e formam piscinas de água fervente. Seu 
melhor formato aparece no início do dia, quando 
nascem lindas cores entre o contraste do céu 
intensamente azul e o vapor puro dos gêiseres. No 
meio desse impressionante cenário natural ao lado 
dos Andes, desfrutaremos de um café da manhã 
refrescante, que nos permitirá aquecer o corpo, já 
que as temperaturas nesta área atingem 24,5ºC e o 
mínimo é 2ºC abaixo de zero. Em seguida, visitaremos 
o “Pozón Rústico”, onde você pode desfrutar das 
fontes termais dos Andes. Após a visita, retornaremos 
a Santiago, e avistaremos a majestade da Cordilheira 
dos Andes, cujos picos parecem ao nosso alcance. 
De antemão, encontramos Machuca, um pequeno 
povoado de pastores de lhama. A pequena cidade é 
adornada por casas de adobe e telhados de colmo. 
Restante do dia livre para atividades pessoais. 
Pernoite.

04º DIA – 09/JUN – QUA - SÃO PEDRO DE ATACAMA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã, e em 
horário a ser reconfirmado por nossa equipe local, 
saída para um tour de dia inteiro que inclui a visita 
as Lagoas altiplânicas. Neste passeio, seguimos 
em direção ao Altiplano para visitar as lagoas 
Miscanti e Miñiques a mais de 4.200 metros acima 
do nível do mar. Cercados por imponentes vulcões 
causados pela elevação da Cordilheira dos Andes e 
habitat de uma grande variedade de pássaros, eles 
são um destino verdadeiramente surpreendente. 
Continuaremos a jornada para Laguna Chaxa, uma 
cena de beleza espetacular, dividida em vários corpos 
de água, onde vive um grande número de flamingos 
e outros pássaros, como grandes e pequenas parinas. 
Finalmente, antes de retornar, enquanto a paisagem 
nos oferece vistas impressionantes dos vulcões 
de Licancabur e Láscar, visitaremos Toconao, uma 
cidade com arquitetura colonial típica, onde sua 
torre sineira, declarada Monumento Nacional, e 
a igreja de San Lucas se destacam. Teremos neste 
dia o nosso almoço incluído no passeio. Após o 
almoço, visitaremos o Salar de Atacama. Um passeio 
que começa em Piedras Rojas, uma impressionante 
formação geológica localizada no Salar de Aguas 
Calientes. Surpreendente sua fascinante e bela 
paisagem avermelhada, produto da oxidação do 
ferro. No final do passeio retorno ao seu hotel em 
São Pedro. Pernoite.

05º DIA – 10/JUN – QUI - SÃO PEDRO DE ATACAMA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã, e em 
horário a ser reconfirmado por nossa equipe local, 
saída para um tour de dia inteiro que inclui a visita 
as Termas de Puritama, que são fontes termais 
no meio do deserto. Um banho relaxante em um 
ambiente natural único, onde o deserto dá lugar 
a um desfiladeiro verde com fontes termais a 33,5 
° C. Nada melhor! Fica a 30 km de San Pedro de 
Atacama e 3.500 metros de altura no Altiplano 
andino, encontramos o rio Puritana, de onde as 
águas termais fluem das camadas subterrâneas da 
Cordilheira, que quando misturadas com materiais 
vulcânicos atingem temperaturas acima de 33° C. 
Entre belas caudas de raposa - vegetação da região 
- essa maravilha natural está oculta. Existem 8 poços 
com diferentes temperaturas e altas propriedades 
medicinais. Só é necessário descansar e aproveitar 
essa experiência de reabastecimento. À tarde, 
visitaremos o Vale da Lua, considerado o melhor 
cartão postal do deserto de Atacama. Em seu 
caminho pelo deserto mais seco do mundo, você 
não pode deixar de visitar o espetáculo geológico 
do Vale da Lua, que fica  poucos quilômetros de San 
Pedro de Atacama, entre as colinas de rochas afiadas 
e formas incomuns da Cordilheira do Sal, está o Valle 
de la Luna, um verdadeiro espetáculo geológico que 
faz parte da Reserva Nacional Los Flamencos. Durante 
o passeio, você apreciará as formas extravagantes da 
paisagem, que farão você sentir vontade de caminhar 
na superfície lunar. À medida que a tarde passa, 
você desfrutará de vistas imbatíveis da Cordilheira 
dos Andes e de seus vulcões. Com a chegada do 
pôr do sol, os tons dourado e vermelho aparecerão 
sobre o deserto, um panorama verdadeiramente 
impressionante. Simplesmente uma excursão 
inesquecível para todos os visitantes. No final do 
passeio retorno ao seu hotel em São Pedro. Pernoite.

06º DIA – 11/JUN – SEX - SÃO PEDRO DE ATACAMA 
/ CALAMA / SANTIAGO
Café da manhã no hotel. E horário oportuno e com a 
antecedência devida, saída com destino ao aeroporto 
de Calama, para procedimentos de embarque em 
voo regular com destino a Santiago. Na chegada, 
recepção e traslado ao hotel escolhido. Restante 
do dia livre para primeiros contatos com o hotel e a 
cidade. Pernoite.

07º DIA – 12/JUN – SAB - SANTIAGO
Café da manhã no hotel e saída para uma visita 
panorâmica, em ônibus privativo e guia em 
português, com duração de meio dia pelos principais 
pontos de interesse turístico da cidade. Em destaque 
citamos o Bairro Cívico, Santiago Histórico, Palácio 
de Governo (La Moneda), Praza de Armas, Catedral 
de Santiago, Correio Central, Município de Santiago, 
Club Hípico, Parque O’Higgins e Cerro Santa Lucia. 
Em seguida, continuaremos pelo bairro Bellavista 
em direção ao Cerro San Cristóbal, obtendo assim a 
melhor vista panorâmica de Santiago. Em seguida, 
visitaremos os setores residenciais de Providencia, 
Vitacura e Las Condes, para parar em uma das mais 
prestigiadas lojas de artesanato de Lapislazuli e 
terminar o passeio no hotel. O tour termina no hotel, 
mas se desejarem, poderemos deixar em um dos 
centros de compra como o magnifico Parque Arauco 
(retorno ao hotel por conta de cada passageiro neste 
caso). Tarde livre para atividades pessoais. Pernoite.

08º DIA – 13/JUN – DOM - SANTIAGO
Café da manhã no hotel. Pela manhã sairemos para 
um Tour de dia completo as montanhas de Santiago, 
com veículo e guia em português, exclusivo ao 
grupo. A cordilheira dos Andes está ao lado da 
cidade e a menor de 50 Km, se chega aos mais 
belos picos desta região, onde encontram-se os 
mais renomados resorts e campos de esportes de 
inverno como o esqui. Visitaremos ao famoso Vale 
Nevado, Farrillones e Colorado. Os horários e ordem 
das visitas é determinado pela equipe local em 
razão do clima e permissibilidade das estradas pelas 
autoridades locais em razão do volume de neve nas 
estradas e segurança de todos. Após um dia muito 
diferente e de belíssimas paisagens, retorno ao hotel 
para pernoite.

09º DIA – 14/JUN – SEG – SANTIAGO / BRASIL
Café da manhã. Sua diária está válida até as 12h. Em 
horário apropriado, traslado com acompanhamento 
de guia local para assistência na saída do hotel 
e procedimentos de embarque no aeroporto. 
Procedimentos de embarque de retorno ao 
Brasil. São cerca de 5 horas de voo entre o Chile 
e o Brasil. Após desembarque, poderão fazer as 
últimas compras no Duty Free. Após liberação pelas 
autoridades aeroportuárias, poderão seguir a sua 
cidade de origem.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS.
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Maiores informações e vendas:

Nossos serviços incluem: Hotéis previstos para este circuito:
São Pedro de Atacama: Hotel Altiplanico San Pedro – 4 ****

Santiago: Hotel Park Plaza – 4 ****sup

Parte aérea:
Consulte nossa tarifa promocional com saída desde São Paulo, voando LATAM.

Traslado de chegada privativo ao grupo no aeroporto de Calama 
com destino ao hotel de São Pedro de Atacama com guia local;

5 noites de hospedagem no hotel Altiplanico San Pedro em São 
Pedro com taxas, impostos e café da manhã buffet;

Tour privativo de meio dia as Lagoas escondidas de Baltinache;

Tour privativo de meio dia aos Geyseres del tatio com café da 
manhã na montanha

Tour privativo de dia completo incluindo Lagoas Altiplanicas pela 
manhã, e Salar de Atacama 

Almoço incluído no dia do tour ao Salar de Atacama e lagoas 
altiplânicas

Tour privativo de meio dia aos banhos térmicos de Puritama

‘Traslado de saída privativo ao grupo do hotel em São Pedro de 
Atacama ao aeroporto de Calama com guia local;

Traslado de chegada privativo ao grupo no aeroporto de Santiago 
ao hotel escolhido na cidade com guia local;

3 noites de hospedagem no hotel Park Plaza em São Pedro com 
taxas, impostos e café da manhã buffet;

City Tour panorâmico privativo com guia local em português de 
meio dia em ônibus de turismo de luxo pela cidade de Santiago;

Tour privativo com guia local em português, de dia completo 
aos Cerros de Santiago, incluindo Vale Nevado, Farrellones e 
Colorado;

Traslado de saída privativo do hotel ao aeroporto de Santiago 
com assistência de guia local;

Gorjetas a maleteiros no hotel de Santiago;

Gorjeta nos aeroportos, para as saídas das cidades, não nas 
chegadas;

Seguro viagem April MAX, com cobertura de até US$ 60.000,00 
por pessoa para a duração da viagem, com limite até 65 anos de 
idade;

Seguro de cancelamento Plus Reason no valor de até US$ 
1.500,00 por pessoa;

KIT básico de viagem com dicas personalizadas, porta 
documentos e etiquetas de bagagem.

Impostos vigentes (IOF e IRRF), sobre os valores de serviços;

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea na rota necessária a este programa bem como 

suas taxas aeroportuárias;
* Despesas de passaporte de brasileiros;
* Gorjetas ao guia local e ao motorista; 
* Despesas de caráter pessoal como alimentação não incluída, 

bebidas, frigobar, gorjetas, telefonemas etc.;
* Alimentação de qualquer natureza, além do café da manhã nos 

hotéis e do almoço em um dia em São pedro;
* Nenhum item que não esteja claramente mencionado como 

incluído em nossa programação

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212
benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

Preços por pessoa em dólares americanos – Somente parte terrestre
Triplo Duplo Individual Preços normais. Válidos para pagamento em até 10X, com 

entrada mínima de 25% e saldo em até 9X por meio de cartão de 
crédito de pessoa física emitido no Brasil. Válidos para cartões 

VISA, Mastercard, AMEX ou Diners.US$ 1.691,00 US$ 1.889,00 US$ 2.411,00
Preços especiais com desconto. Oferecemos 10% de desconto sobre os preços acima, a todos os pagamento feitos à vista, com TED ou 

DOC. Nesta opção não aceitamos boleto, cheque ou cartão de débito ou crédito.

Suplemento por pessoa, no seguro viagem para aqueles que tiverem de 66 a 75 anos US$ 11,00

Suplemento por pessoa, no seguro Viagem para aqueles que tiverem de 76 a 85 anos US$ 21,00

Suplemento por pessoa, no seguro Viagem para aqueles que tiverem de 86 a 100 anos US$ 42,00


