
 
 

 
 

ATACAMA 
 

Longe de ser inerte, o deserto de Atacama é uma área de 

abundante energia, graças às suas culturas ancestrais 

acolhedoras e oásis que são a fonte da vida no deserto mais seco 

do mundo. Totalizando mais de 4.000 metros de altura de 

altiplano andino para descobrir pequenas cidades que mantêm 

seus costumes intactos em meio a cenários extremos que vale a 

pena fotografar. 

 

Dia 1 (18/3) – Bem vindo a Argentina!  

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 (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 3 (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. 

 

 

 

Região: Chile/Argentina 

Destino: Purmamarca e San Pedro do 

Atacama 
Duração: 8 dias e 7 noites 

Nível da pedalada: moderado/difícil 

Próxima saída: 18 a 25 de março 

Grupo: mínimo de 4 pessoas 

Preço por pessoa a partir de US$ 

3,950  em ocupação dupla 

Suplemento Single: US$ 1.150 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  
 

  
 

Sobre a região 
 

Culturas ancestrais e viajantes de todo o 

mundo se misturam neste antigo 

povoado de San Pedro do Atacama, com 

ruas de terra e casas de adobe. Sendo o 

ponto de partida para uma viagem 

inesquecível, na sua infinita beleza você 

descobrirá os postais mais alucinantes do 

planeta. Vamos visitar San Pedro de 

Atacama, terra de etnias indígenas! Na 

antiga praça do pequeno vilarejo vamos 

conhecer os costumes locais. Caminhar a 

passos lentos como seus habitantes, para 

os quais parece não existir a pressão do 

relógio, e de visitar a velha igreja. Uma 

imersão na arte local! No Pueblo de los 

Artesanos (lugar de venda de artesanato) 

você pode visitar ateliers e descobrir 

como são mantidas vivas as tradições. 

Vamos explorar as múltiplas atrações da 

região: gêiseres ativos, lagoas que 

chamam a atenção por suas cores 

intensas e salares deslumbrantes que te 

surpreenderão. Para encerrar uma 

jornada cheia de sensações, permita que 

as propostas gastronômicas locais e 

internacionais dos restaurantes te 

seduzam e desfrute as massagens e 

banhos termais dos centros de ócio. 

Caída a noite, o que pode ser melhor que 

apreciar as infinitas estrelas que brilham 

sobre o deserto mais árido do mundo? 

 

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 4 (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 5 (22/3) – San Pedro do Atacama 

Após um café da manha bem cedo, deixamos Purmamarca rumo 

a San Pedro do Atacama cruzando o Passo de Jama. Vamos 

pedalar por lugares fantásticos e admirar uma paisagem única 

pela região! O caminho será longo mas a beleza da paisagem é 

indescritível! 

 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Pascual Andino - www.pascualandino.com 

OU Atiplánico Hotel - https://www.terrantai.com/ 
 

Dia 6 (23/3) – Valle de La Luna 

Após café da manhã vamos pedalar pelo fantástico Valle de la 

Luna, almoçar no pequeno vilarejo e ver o entardecer na pedra 

do Coyote. 
 

Refeições: Almoço, noite livre 

Hospedagem: Hotel Pascual Andino ou Atiplanico Hotel 
 

Dia 7 (24/3) – Geygers del Tatio 

Bem cedo pela manhã iremos visitar os Geygers del Tatio e 

após almoço seguimos pedalando pela espetacular Garganta del 

Diablo! 
 

Refeições: Jantar de despedida 

Hospedagem: Hotel Pascual Andino ou Atiplanico Hotel 
 

Dia 8 (25/3)- Traslado ao Aeroporto Internacional El Loa 

em Calama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que está incluído 

 7 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 Calama 

 6 jantares, 5 almoços/pic nic 

 

O que não está incluso 

 Aéreo até Salta (inn/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.casadeadobe.com.ar/
http://www.lacomarcahotel.com.ar/
http://www.pascualandino.com/
https://www.terrantai.com/

