Expedição Sul Americana
12 dias de viagem. 3 países. 14 noites alojamento em lodges e refúgio em camaratas. Possibilidade de up grade para quarto duplo.
Transporte em veículo privado e autocarro regular.

DESTINO
Chile.

Descrição

TIPO
A viagem percorre os caminhos do Norte da Argentina e Chile e do Salar de Uyuni na Bolívia,
oferecendo-nos uma experiência inigualável nas regiões do Altiplano, da Quebrada e dos Salares.
Tanto pela espetacular paisagem que usufruiremos, como também pela hospitalidade e riqueza
patrimonial e cultural, fruto de séculos de ocupação humana na região.
O itinerário foi desenhado tendo em conta a adequada combinação entre as caminhadas que faremos e
os locais que visitamos, a cuidadosa seleção dos locais percorridos reflete-se nas espetaculares
paisagens do Norte Argentino,do Salar de Uyuni na Bolívia e de Atacama no Chile.
Partiremos à descoberta das culturas ancestrais da região, percorrendo os caminhos dos Kolas e dos
Incas, admirando os campos de cultivo nas terras altas e nos vales e contemplando os terrenos de
pastagens nos terraços das quebradas.
Esta viagem aos confins da América do Sul, é contagiante, pitoresca e transbordante de cores e luz.
Surpreende qualquer viajante pela sua beleza.

Cultural, Descoberta, .

DURAÇÃO
12 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Salta

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Salta

Lodge

-

3

Salta - Humahuaca

Lodge

P

4

Humahuaca - La Quiaca (Argentina) para Villazon - Uyuni
(Bolívia)

Lodge

P

5

Salar de Uyuni

Refúgio

P - Lunch box - J

6

Salar de Uyuni - Lagoas do altiplano

Refúgio

P - Lunch box - J

7

Lagoas do altiplano - San Pedro de Atacama - Valle de la Luna
(Chile)

Lodge

P

8

Salar de Atacama e Lagoas do altiplano

Lodge

P

9

Geysers do vulcão Tatio

Lodge

P

10

ida para Salta (Argentina)

Lodge

P

11

Voo Salta - cidade de origem

-

P

12

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Salta
Voo com destino a Salta (Argentina), com escalas intermédias. Noite a bordo do avião.
2: Chegada a Salta

Chegada a Salta, assistência no aeroporto e transporte para o alojamento. Check-in no alojamento e tempo livre para explorar a
cidade.
3: Salta - Humahuaca
Saímos cedo a caminho de Humahuaca. Visitaremos León, Tumbaya e Purmamarca com o seu famoso "cerro de los Siete Colores"
.
Daqui seguimos para Tilcara e depois para Uquia e a famosa Pukara, onde visitaremos a sua antiga igreja. Continuamos até
Humahuaca, onde pernoitamos.
4: Humahuaca - La Quiaca (Argentina) para Villazon - Uyuni (Bolívia)
De pequeno-almoço tomado, saímos em autocarro regular de Humahuaca até La Quiaca. Após cruzarmos a fronteira chegamos a
Villazon e dirigimo-nos à estação ferroviária para apanharmos o comboio com destino a Uyuni (bilhete incluído).
Chegada a Uyuni e noite em lodge.
nota: ultimamente depois de se cruzar a fronteira em Villazon é providenciado um transporte até Tupiza onde se apanha o comboio
para Uyuni (pois este deixou de ir até Villazon).
5: Salar de Uyuni
Saída de Uyuni pelas 11horas da manhã em viatura 4x4, rumo a Colchani (situada a 22 Km a norte de Uyuni), uma pequena aldeia
erigida para albergar os trabalhadores da extração e refinação de sal.
Já nos encontramos às portas da vastidão do salar de Uyuni Visita ao local de extração dos blocos de sal e possibilidade de
comprarmos sal nas lojas de artesanato da aldeia. De seguida iremos conhecer as vastas planícies do salar, uma maravilha da
natureza, pararemos para tirar algumas fotos antes de seguirmos para a ilha dos pescadores, onde usufruiremos de fabulosas vistas
para o salar do seu miradouro e contemplaremos os seus catos centenários.
Almoço volante na ilha antes de seguirmos para Chuvica, onde passaremos a noite num alojamento básico.
6: Salar de Uyuni - Lagoas do altiplano
Saída após o pequeno-almoço ( 09:00 aprox.) para visitarmos algumas lagoas altiplanas como a de Canãpa, Hedionda e Ramadita;
continuamos pelo deserto de Siloli para observarmos a «árvore de pedra». Visita à espetacular lagoa Colorada, habitat de espécies
andinas como o flamingo rosado ou a vicunha, um mamífero de grande importância ecológica. Passaremos a noite em refúgio
básico nas margens da lagoa. Um lugar inesquecível!
7: Lagoas do altiplano - San Pedro de Atacama - Valle de la Luna (Chile)
Saída de madrugada (05h:00 am aprox.) para podermos apreciar os geysers (fumarolas vulcânicas) e visitar os banhos termais.
Pequeno-almoço e continuação da rota através de estranhas e espetaculares formações rochosas, formadas devido à erosão.
Chegada à «laguna verde» cujas cores são de intensos tons verdes, sobretudo pela luz do meio-dia. Visita à «laguna blanca» para
depois passarmos o posto fronteiriço entre a Bolívia e Chile. Troca de viatura e continuação da rota até San Pedro de Atacama,
onde chagaremos depois do meio-dia.
Da parte da tarde iremos fazer uma caminhada no «Valle de la Luna» localizado a 17 km de San Pedro, na área da «Cordillera del
Sal». Este vale tem uma incrível semelhança com a superfície lunar.
Noite em San Pedro de Atacama.
8: Salar de Atacama e Lagoas do altiplano
Hoje iremos visitar as lagoas Miscanti e MIñique que têm cores maravilhosas e estão localizadas a 4000 metros de altitude. A
caminho faremos uma paragem em Toconao, uma antiga cidade feita totalmente em pedra e cujo artesanato é muito apreciado.
O outro highlight do dia é o «Salar de Atacama» que tem mais de 100km de extensão. O programa do dia demorará cerca de 6
horas.
Noite em lodge em San Pedro de Atacama.
9: Geysers do vulcão Tatio
Hoje o dia começa bem cedo: sairemos antes do amanhecer (cerca das 4 da manhã) com o intuito de ir ver o vulcão Tatio
localizado a 4300metros acima do nível do mar. Quando chegarmos iremos para o campo geotérmico localizado na Cordilheira
dos Andes.
No início da manhã os gysers estão muito ativos por causa das altas temperaturas que surgem a partir das crateras. A água a ferver,
as enormes colunas de vapor e a água que corre abaixo da superfície faz isso acontecer e será experiência inesquecível.
Aqui iremos tomar o pequeno-almoço e fazer um passeio. Quem quiser poderá tomar um banho na água morna (entre 25ºC e
30ºC), perto dos geiseres.
Regresso a San Pedro de Atacama.
Nota: Levar fato de banho e toalha.
10: ida para Salta (Argentina)

Sairemos de autocarro regular de San Pedro de Atacama de manhã e chegaremos a Sata durante a tarde.
Check-in e resto do dia livre.
11: Voo Salta - cidade de origem
Pequeno-almoço e à hora marcada, transporte para o aeroporto para voarmos de regresso à cidade de origem.
12: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
25/07/2018 - € 2.115
15/08/2018 - € 2.115
04/09/2018 - € 2.115
26/09/2018 - € 2.115
17/10/2018 - € 2.115
07/11/2018 - € 2.115
28/11/2018 - € 2.115
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Alojamento em quarto duplo: € 200,00
Suplemento quarto individual: € 600,00

Notas
Nota 1: As informações contidas neste dossier, terão de ser tomadas, única e exclusivamente a título informativo, estando sujeitas
a possíveis variações.
A PAPA-LÉGUAS declina toda a responsabilidade por qualquer circunstância derivada de uma interpretação errónea da
informação acima descriminada.
Nota 2: Fuso horário padrão Santiago Chile: UTC/GMT -4 horas
Horário de Verão UTC/GMT +1 Hora
Horário Verão fim 28 Abril, 00:00 tempo standard local
Horário Verão início 08 Setembro, 00:00 tempo standard local
Nota 3: É necessário comprar água para beber durante o dia.
Nota 4: Para fazer a transferência do aeroporto Ministro Pistanni procure um guiché da Leo, uma companhia de autocarros, que
têm um shuttle para o outro aeroporto (aeroparque Jorge Newbery) http://www.tiendaleon.com.ar/resultados/busqueda/bus/
Nota 5: Uso de cartão de crédito - É possível o uso de cartão de crédito em Salta ou Atacama, mas a agência local recomenda que
levem dinheiro para trocar em Salta para algumas compras e gratificações. Em algumas localidades necessitam de ter dinheiro e
durante a ida ao solar de Uyuni também.
Nota 6: Não é necessário visto de entrada na Bolívia e Chile, excepto ter o passaporte com uma validade de 6 meses após a data de
saída do país.
Nota 7: Veja aqui o custo de vida dos paises a visitar http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•

Todos os transferes e transporte em veículos privados e públicos (ver itinerário);
Comboio Villazon-Uyuni ;
Guia de lingua espanhola;
7 noites em lodge/hostal em camaratas;
2 noites em refugio/camarata com wc no exterior;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Voos intercontinentais e taxas de aeroporto;
Entradas nos parques nacionais e reservas (a pagar localmente na Bolívia e Chile - cerca de 50 USD);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
trasnferes entre aeroportos em Buenos Aires ( 30 EUR por pessoa/transfer);
Alojamento quarto Individual, somente válido a partir do suplemento quarto duplo;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
• Saco maleável. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que facilita o seu
manuseamento. É também importante, que o esteja protegido contra a chuva. Aconselhamos o acondicionamento
separando a roupa em sacos de plástico
• Ténis para as viagens no veículo ou avião e visitas nas cidades
• Meias quentes
• Relógio despertador/telemóvel
• Calças confortáveis
• T-shirts e forro polar
• Toalha
• Óculos de sol
• Material fotográfico e binóculos (opcional)
EQUIPAMENTO RECOMENDADO PARA OS DIAS DE TREKKING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pequena mochila de dia ( 25/30 litros)
Saco cama (-5ºC)
Botas de trekking/marcha
Meias de caminhada (quentes e transpiráveis)
Calças de trekking (flexíveis, leves, quentes, transpiráveis)
Casaco Impermeável tipo anorak
Roupa térmica, consulte a Papa-Léguas
Forro polar c/ Windstopper: muito importante
Luvas e gorro
Chapéu e óculos de sol
Lanterna frontal com pilhas extra
Cantil. Beba sempre muita água, não espere por ficar sequioso para o fazer. Na montanha o ar é mais seco, e além disso a
exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma maior perda de água. Tenha sempre presente que necessita de
estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma melhor recuperação da fadiga muscular.
• Bolsa de higiene: incluir toalhetes de limpeza, creme de protecção solar e protector labial

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

Condições Particulares
Para esta viagem necessita de ter um passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do
último país visitado.
Desistências: Se o cliente desistir da viagem entre 59 e 30 dias da data de partida, terá que pagar 40% do valor do programa terra.
Se o cliente desistir da viagem entre 29 e 15 dias da data de partida, terá que pagar 60% do valor do programa terra.
Se o cliente desistir a menos de 15 dias da data de partida, terá que pagar 100% do valor do programa terra.
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