Desertos cheios de vida
8 dias-7 noites / Chile-Bolivia / Do deserto de Atacama ao Salar de Uyuni
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Dia 1: Calama - San Francisco de
Chiu Chiu
Chegada ao aeroporto de Calama. Traslado
para San Francisco de Chiu Chiu (conhecido simplesmente como Chiu Chiu. Hospedagem no Murtra de Chiu Chiu. Jantar de
boas-vindas. Alojamento. Caminhada livre
pelo pequeno povoado. Jantar livre.

Dia 2: Geiser del Tatio

Experiência
única no deserto,
contemplacao das
paisagens e sons
inimagináveis: da
encantadora Vila de
Chiu Chiu, travessia
de San Pedro de
Atacama no Chile e
os desertos de Dalí
e Siloli ate o imenso
Salar de Uyuni na
Bolivia.

Café da manhã. Visita guiada aos gêiseres
do Tatio. No início da manhã saída para o
campo geotérmico. É hora de admirar essas
belezas quase surreais. Na volta, envolvido
no clima calmo e na incrível paisagem desértica, tempo dedicado à descoberta dos
lugares de Chiu Chiu e seus arredores: pinturas rupestres e arqueológicas e a lagoa
Inca Coya.

Dia 3: Chiu Chiu – Petroglifos de
Yerbas Buenas – Valle del Arcoíris
– Valle de la Luna - San Pedro de
Atacama
Saída para San Pedro di Atacama, visitando as pinturas rupestres de Yerbas Buenas
no caminho: mesclado com o azul do céu,
o Vale do Arco-Íris é de incrível beleza. Pela
tarde visita ao Vale da Lua passando pela
cordilheira do sal e suas esculturas rochosas até a imensa extensão chamada Vale da

Morte, devido à total carência de qualquer
tipo de vida. Visite as esculturas chamadas
Três Marías, assim chamadas porque a grande duna se assemelha à paisagem lunar.
É hora de admirar o pôr do sol com cores
esplêndidas que mudam gradualmente à
medida que o sol se põe. Chegada ao hotel
de Sao Pedro de Atacama. Jantar livre no
pequeno centro do povoado.

Dia 4: Salar de Atacama / Lagunas
a 4.150 m.s.n.m
Café da manhã no hotel. Excursão de dia inteiro ao Grande Salar de Atacama visitando
durante a viagem os povoados de Toconao,
Socaire, chegando às lagoas Miscanti e Miniques a 4.150 metros acima do nível do
mar. Lancheira. Retorno a San Pedro, jantar
e hospedagem grátis.

Dia 5: Laguna Verde – Desierto di
Dali – Desierto di Siloli – Laguna
Colorada
Café da manhã no hotel. Partida para a Bolívia com transporte privado. Tempo para
procedimentos de imigração em ambos os
países. Encontro com o guia local, inicio da
visita partindo para o Deserto de Dalí, assim
chamado pelas verdadeiras obras de arte
naturais ali encontradas: visitando Laguna
Bianca, Laguna Verde, Termas de Polques -

será possível tomar um banho termal energético - Sol de Amanhã e a linda Laguna
Colorada, já no deserto de Siloli. Almoço e
continuação da viagem até Laguna Hedionda Chegada e acomodação no hotel. Jantar
e hospedagem.

Dia 6: Salar de Uyuni (3.656
m.s.n.m)
Café da manhã. Partida para o Salar de
Uyuni: um espetáculo inimaginável desta imensa extensão desértica com um céu
azul intenso que contrasta com o branco do
sal, um espetáculo incrivel. Se a viagens se
realiza em periodo de seca será possivel visitar o coração do Salar, a Isla Pescado, uma
formação rochosa coberta por cactos candelabros gigantes. Jantar e hospedagem
em hotel de Sal muito aconchegantes.

Dia 7: Retorno a Calama
Café da manhã. De caminho de retorno a
Calama, parada no salar para ultimas fotos.
Pernoite em Calama.

Dia 8: Início da viagem de regresso
ao Brasil.

