
 

 
 

NORTE DA ARGENTINA 
 

Uma região deslumbrante do ponto de vista da paisagem e da 

cultura. Com sede na cidade de Salta visitaremos os Vales 

Calchaquíes, Puna Andina e Humahuaca (Patrimônio Cultural). 

Acomodações únicas e a excelente comida típica aliada as 

culturas antigas tornam este roteiro imperdível.  Uma seleção de 

lugares fantásticos irá levar você para conhecer o impactante 

Norte Argentino de mountain bike. 
 

Dia 1 (13/3) – Bem vindo a Argentina! “Salta La Linda” 

Recepção no Aeroporto Internacional de Salta e translado para o 

hotel, onde faremos nosso bike fit e um rápido briefing sobre 

nossa turnê.  
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem: Hotel Design Suítes 

(www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-salta.php) 
 

Dia 2 (14/3) - Quebrada e  vinhos (Cafayate) 

Iremos ate uma antiga estação ferroviária abandonada 

(Alemania), e de lá iremos pedalar pelo vale do rio das Conchas 

com as suas imponentes formações - Garganta do Diabo, o 

Anfiteatro, La Yesera! 
 

Refeições: Pic Nic, jantar 

Hospedagem: Cafayate Wine Resort - 

http://cafayatewineresort.com/  Grace Cafayate Hotel Boutique  
- www.graceargentina.com.ar 
 

Dia 3 (15/3) - Adegas e degustação 

Café da manhã e saímos para pedalar e visitar as melhores 

vinícolas e vinhedos de Cafayate, após almoço na Bodega 

Piatelli, voltamos ao hotel para desfrutar da sua piscina com 

vista para as vinhas e o vale Calchaquí.  
 

Refeições: Wine tasting, almoço, jantar 

Hospedagem: Cafayate Wine Resort OU Grace Cafayate Hotel 

Boutique  

Região: Argentina 

Destino: Valles Calchaquíes, Puna 

Andina, Salinas Grandes 
Duração: 10 dias e 9 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 07 a 16 de março 2022 

Grupo: mínimo de 4 pessoas 

Preço por pessoa a partir de US$ 

3.750 em ocupação dupla 

Suplemento Single: US$ 1,150 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 

referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 
 

O Norte da Argentina é uma região 

maravilhosa e ainda pouco conhecida.  

Desertos de sal tão brancos que mais 

parecem neve, montanhas que mais 

parecem um arco íris de tantas cores 

diferentes, cactos gigantescos que não 

poderíamos imaginar nem num filme de 

ficção científica, dezenas de ruínas de 

civilizações pré colombianas, montanhas 

esculpidas pelo vento nos mais variados 

formatos, uma mescla cultural única 

entre as crenças cristãs spanholas e o 

culto a pachamama (mãe terra), culinária 

variada - os tamales que são massas de 

milho salgadas cozidas na folha do 

milho com recheio de carne,  as humitas 

são parecidas mas o recheio é diferente 

com queijo, tomate e condimentos, as 

famosas empanadas saltenhas são 

parecidas com esfirras, feitas no forno 

ou fritas, as melhores são de charque 

(carne bovina) e de queijo de cabra. A 

carne de lhama tem um gosto peculiar e 

saboroso. As carnes em geral são 

maravilhosas, principalmente o 

"chorizo" e o "lomo". Para os mais 

corajosos vale pedir uma parillada 

completa (churrasco ou barbecue 

argentino) quem vem com vários cortes 

de carne e alguns miúdos. Tudo isso faz 

do norte da Argentina um Lugar Único 

no Mundo. 
 

 

 

http://www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-salta.php
http://cafayatewineresort.com/
http://www.graceargentina.com.ar/


 
Dia 4 (16/3) – Quebrada de las Flechas 

Após um café da manha bem cedo, vamos pedalar para norte 

explorando a deslumbrante e imponente paisagem de “Quebrada 

de las Flechas”. A aridez do terreno e as pequenas aldeias darão 

um quadro da vastidão da paisagem. Translado para Colome, e 

visita a viníciola e ao Museu Turrell, Depois, de carro seguimos 

até Molinos.  
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Hacienda de Molinos  

www.haciendademolinos.com.ar 
 

Dia 5 (17/3) - Cachi 

Vamos pedalar pela manhã, de Molinos até Cachi, percorrendo 

a velha Rota 40, passando por Seclantas e pela “Rota dos 

Artesanatos”, que passa por El Colte, onde os habitantes locais 

confeccionam sua arte em artesanatos locais ao longo do 

caminho. 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Boutique El Cortijo 

www.elcortijohotel.com 

 

Dia 6 (18/3) – Los Cardones  

Saímos cedo de Cachi até um mirante (Olho do Condor) para 

tirar fotos e nos refrescarmos seguimos até a reta de Tin Tin 

contemplando paisagens de cactos e lhamas pastando ate o 

ponto mais alto do percurso de Agua Negra, para em seguida, 

desceremos a Cuesta del Obispo 

 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Design Suítes 

www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-salta.php 
 

Dia 7 (19/3) – La Cornisa 

Após café da manhã, transferência para a pequena cidade La 

Caldera, do início da estrada de La Cornisa, uma espécie de 

faixa única pavimentada com menos de 4 metros de largura que 

flui através da floresta ao norte em busca de abrigo para nosso 

pic nic ao meio-dia.  
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Termas de Reyes - 

https://www.facebook.com/termasdereyes/  
 

Dia 8 (20/3) – Purmamarca 

Saímos de hotel Termas de Reyes e pedalamos pelas montanhas 

passando pelas lagoas de Yala onde iremos almoçar. Transfer de 

40 minutos até Purmamarca, e trekking até o Cerro de Siete 

Colores. 
 

 

 
 

O que está incluído 

 9 noites de hospedagem com café 

da manhã 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do 

percurso 

 Traslados desde a chegada em 

Salta até partida em Jujuy 

 9 jantares, 8 almoços/pic nic 

 2 Degustação de vinhos 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Salta/Jujuy (in/out) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone, etc) 

 
 

 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 

organização. Condições adversas de tempo não 

são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a 

alteração devido a disponibilidade 
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http://www.elcortijohotel.com/
http://www.designsuites.com/hoteles/hotel-en-salta.php
https://www.facebook.com/termasdereyes/


 
Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Casa de Adobe - 

www.casadeadobe.com.ar OU Hotel La Comarca - 

www.lacomarcahotel.com.ar 

 

Dia 9 (21/3) – Salinas Grandes 

Transfer para Salinas Grandes, onde iremos pedalar por um mar 

de sal de brancura infinita, emoldurado por um céu azul, em 

seguida, um trecho através de La Puna e descendo a Cuesta del 

Lipan para Purmamarca. Jantar e pernoite em hotel no centro 

histórico restaurado e emoldurado por uma paisagem colorida. 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Casa de Adobe   

 

Dia 10 (22/3) - Traslado ao Aeroporto de Salta. 

Hoje saímos logo cedo em um transfer para o Aeroporto de 

Salta 

 

 

 

http://www.casadeadobe.com.ar/
http://www.lacomarcahotel.com.ar/

