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O Deserto do Atacama é o mais seco do mundo. Através das chuvas nas montanhas correm correntes de água 
que formam oásis. 
 
A partir de  
USD 1.809,00  por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
O Alto Atacama está no deserto a 2.500 metros acima do nível do mar, no microclima de um oásis a 70 minutos 
de Calama, aos pés da Cordilheira dos Andes. Está rodeado pela Cordillera de la Sal a 3 kms. da cidade de San 
Pedro, sem poluição luminosa para olhar para o céu. 
 
Destaques: 
01 picnic para até 2 pessoas na varanda do quarto - Exclusividade Just Tur; 
Flexibilidade para agendar sua viagem até 30 de setembro de 2021; 
Localização privilegiada no meio do deserto, rodeado pela Cordillera de la Sal; 
Oásis sob as estrelas, ao pé de uma pucara, rodeado de chañares e alfarrobeiras. 

 

  ROTEIRO 
 



1° dia - Calama > Alto Atacama 
Chegada ao Aeroporto Internacional El Loa e traslado ao hotel. 
 
O hotel: 
O Alto Atacama está a caminho das terras altas, no deserto mais árido do mundo. É um oásis sob as estrelas, ao pé 
de uma pucara, rodeado de chañares e alfarrobeiras. 
 
É uma aldeia com um pomar de milho, um curral de lhamas e uma mesa servida na hora. Aqui, o corpo caminha 
lentamente e a alma se abre para as formas da pedra, o calor do solo, os rastros da vida, a cor do céu. 
O Alto Atacama está no deserto a 2.500 metros acima do nível do mar, no microclima de um oásis a 70 minutos de 
Calama, aos pés da Cordilheira dos Andes. Está rodeado pela Cordillera de la Sal a 3 kms. da cidade de San Pedro, 
sem poluição luminosa para olhar para o céu. 
 
2° dia - Alto Atacama 
Café da manhã no hotel. 
Sua estadia da direito a uma excursão de dia completo ou duas de meio período por dia, acompanhado por guias. 
 
Segue algumas sugestões de excursões: 
 
Excursões no Salar de Atacama 
O Salar de Atacama é o terceiro maior do mundo. Na sua 3,000 km 2 multiplica por do sol em contrastes de cores, 
reflexões, luz e sombra da Cordilheira dos Andes e seus vulcões. 
 
Salar de Atacama e Toconao 
Visitaremos o bosque de tamarindo em Tambillo e seguiremos até Toconao, um povoado típico por sua arquitetura 
em pedra liparita, para finalmente chegar à Reserva Nacional Los Flamencos onde desfrutaremos o pôr do sol. 
Inclui aperitivo. 
 
Duração: Meio dia / Dificuldade: Baixa 
Altitude: 2.300 m / Distância: 64 km de van / Aclimatação : Nenhuma 
 
3° dia - Alto Atacama 
Café da manhã no hotel. Sua estadia da direito a uma excursão de dia completo ou duas de meio período por dia, 
acompanhado por guias. Segue algumas sugestões de excursões: 
 
Lagoas salar 
Nos Ojos del Salar, duas piscinas profundas de água doce emergem no meio do deserto. 
De lá buscamos o pôr do sol em Tebinquinche, uma lagoa de águas turquesa, proveniente do degelo. Inclui 
aperitivo. 
 
Duração: Meio dia / Dificuldade: Baixa 
Altitude: 2.410 m / Distância: 32 km de van / Aclimatação : Nenhuma 

Lagoas Altas Andinas 
A primeira parada é no ponto exato onde se cruza o Trópico de Capricórnio e a Trilha Inca que ligava este império 
do Equador ao sul do Chile. Em Socaire conhecemos a sua igreja e os socalcos de cultivo da quinua e da batata 
roxa. De lá, ascenderemos às altas lagoas andinas de Miscanti e Miñiques com águas cristalinas repletas de degelos 
ancestrais, para observar a imensidão da cordilheira em altura, a flora e a fauna. Inclui almoço buffet. 
 
Duração: Dia inteiro / Dificuldade: Média 
Altitude: 4.120 m / Distância: 126 km de van / Aclimatação : 2 noites 
 



4° dia - Alto Atacama 
Café da manhã no hotel. 
Sua estadia da direito a uma excursão de dia completo ou duas de meio período por dia, acompanhado por guias. 
 
Segue algumas sugestões de excursões: 
A Cordillera de la Sal foi o berço de uma cultura ancestral e um ponto de troca entre os povos costeiros e das 
terras altas. Pela sua proximidade, beleza e altitude, recomendamos iniciar a estadia com excursões nesta dobra de 
barro, sal e gesso. 
 
Vale da lua 
Dentro de um santuário natural, existem formações geológicas espetaculares causadas pela pressão da Cordilheira 
dos Andes e da Serra de Sarapana. É uma paisagem em movimento e uma das mais características da região, para 
assistir ao pôr do sol. Inclui aperitivo. 
 
Duração: Meio dia / Dificuldade: Baixa 
Altitude: 2.550 m / Distância: 25 km de van / Aclimatação : Nenhuma 
 
Excursões na Cordilheira dos Andes 
A diversidade da flora só é possível devido aos degelos e às chuvas das altas montanhas. 
Essas excursões podem atingir mais de 5.000 metros de altitude. 
É por isso que recomendamos fazê-los após algumas noites de aclimatação. 
 
Gêiseres Tatio 
Los Geyseres del Tatio (O avô que chora em kunza), é um campo geotérmico localizado a 4.321 metros acima do 
nível do mar. 
Nele é possível observar enormes piscinas de água fervente, lama, fumarolas e nascentes, além de grande 
quantidade de fauna e flora locais. No caminho de volta, visitamos Machuca, uma cidade de pastores. Inclui 
almoço buffet. 
 
Duração: Dia inteiro / Dificuldade: Média 
Altitude: 4.321 m / Distância: 100 km de van / Aclimatação : 2 noites 
 
 
 
5° dia - Alto Atacama > Calama 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 
 

04 noites de hospedagem no Alto Atacama com café da manhã, almoço e jantar, open bar (exceto bebidas 
premium); 
Transfers in & out do aeroporto ao hotel; 
Uma excursão de dia completo ou duas de meio período por dia, acompanhado por guias; 
Entradas às Reservas Nacionais; 
Frigobar no quarto com reposição diária. Bicicletas para visitar o povoado. 
Atividade de Astronomia Andina no observatório privativo do hotel (Alto Atacama); 
Acesso às piscinas, instalações do Spa e Wifi. 
Kit Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 



Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar valores); 
Antecipação no horário de chegada (early check-in); 
Prorrogação no horário de saída (late check-out); 
Passeios opcionais; 
Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 
Aéreos não mencionados como inclusos; 
Aéreos internacionais de chegada / saída; 
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 
Vistos; 
Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  Full Experience 

Single* Duplo* Criança* 

USD - P 3.618,00 USD - P 1.809,00 USD - P 909,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa *Preços por pessoa 

      

Atacama - Alto Atacama Desert Lodge & Spa (Quitor room)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade:30/09/2021, não tem restrição de datas somente de disponibilidade; 
Crianças: Até 04 anos 01 chd é free; 
Check-in: 14h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Serão permitidas mudanças de data sem multas até 5 dias antes 
do check in. 
De 0 a 4 dias da antes do check in, 100% do total da reserva. 



Em caso de no show, será cobrado 100% da reserva. 
 
Notas importantes:  
Data de compra: Esta política aplica-se a novas reservas: até Dezembro 2020; 
Grupos: Esta política pode ser aplicada para grupos de até 15 hóspedes ou até 8 quartos (o que ocorrer 
primeiro); 
Tarifa do chd válido para 05 a 11 anos. 

 

 
 

  FORMAS DE PAGAMENTO 
 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX,ELO)* Não aceitamos outros cartões 
 
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto 
sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
 
 
 
 

  INFORMAÇÕES  

Melhor época: 
San Pedro de Atacama e seus arredores têm um clima muito seco e temperado o ano inteiro. 

A vila cresceu gradualmente em torno de um oásis, e está situada em um planalto elevado, 2.443 metros acima do 
nível do mar e localizado a apenas 100 quilômetros de Calama, uma grande cidade servida pelo Aeroporto 
Internacional de El Loa, ou “Aeroporto de Calama” (CJC). 

Durante o inverno (junho-setembro), a temperatura média durante o dia de 9º C a 24º C, convidando-o a apanhar 
banhos de sol em relaxantes cadeiras da pousada, nos terraços ou nos corredores envidraçados. Durante o verão 
(dezembro-março), as temperaturas diurnas oscilam entre 13º C; de manhã cedo, e 25º C à noite, com um máximo 
de cerca de 32º C; um período do ano que exige uma sesta à tarde, antes de unir-se a uma das explorações 
noturnas. 

Noventa por cento dos dias são claros e ensolarados. Não obstante, entre meados de dezembro e início de março, 
chuvas ocasionais e neve na zona de maior altitude dão-lhe o nome ao Inverno Altiplânico. Durante estes meses, e 
devido à instabilidade climática da região, algumas das nossas explorações poderiam ser modificadas ou até 
canceladas para resguardar a segurança dos nossos viajantes. 

Como chegar: 
Após chegar a Santiago, capital do Chile (SCL), você precisa tomar um voo de conexão de 2 horas para a cidade de 
Calama. 



No aeroporto de Calama (CJC), um membro da equipe irá buscá-lo e levá-lo para o Explora Atacama, a cerca de 
uma hora de distância.  

Serviços de pick-up e de drop-off no aeroporto 
Pick-up 
Para os clientes que não estarão vindo para o lodge do aeroporto de Calama, nós fornecemos o serviço de pick-up 
diário nos seguintes locais: 

Hotéis em Calama: 09h00 – horário confirmado na noite anterior. 

Serviços de drop-off 
Aeroporto de Calama (CJC): Saída do lodge cerca de duas horas antes da partida do voo. 

Passagens de fronteira: Para informações entre em contato com nossa equipe de reservas 

Check-in e check-out 
Check-in: Recomendamos chegar ao hotel ao meio-dia para realizar uma exploração da tarde e iniciar o processo 
de aclimatação. 

Check-out: Nós queremos que você seja capaz de maximizar sua exploração neste dia também. Se você deixar o 
hotel de manhã para uma exploração de meio dia, nós organizamos o check-in da sua bagagem. Check-out deverá 
ser realizado até as 12h00 (meio-dia). 

Notas importantes: 

Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país, apenas da carteira de identidade em bom estado de 
conservação (com menos de 10 anos de uso).  

Passaporte: Passaporte deve ter validade para a duração de estadia e uma página necessária para carimbo de 
entrada.  

Vacina: No momento não há exigência de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.  

Eletricidade: No Chile, a eletricidade é de 220V/50Hz e as tomadas são de padrão europeu, com dois pinos 
redondos. 

Altitude 
San Pedro de Atacama fica a uma altura de 2.407 metros, o que fará com que alguns visitantes sintam inicialmente 
um leve mal-estar causado pela altitude. Recomendamos que você beba muita água para evitar desidratação e que 
seja moderado no primeiro dia, fazendo refeições leves e evitando o consumo de bebidas alcoólicas. Para aqueles 
que desejam escalar o vulcão Licancabur ou um dos muitos outros da região, uma estada de pelo menos cinco 
noites no Tierra Atacama é necessária para a adequada aclimatação. Também é importante saber que a 
aclimatação deve ser feita gradualmente e que os guias do hotel aconselham se excursões em grandes altitudes 
podem ser feitas, dependendo das condições meteorológicas e da aptidão física de cada hóspede. 

O que levar: 
O clima do Deserto de Atacama é extremamente seco com temperaturas moderadas/frias na maior parte do 
tempo, devido a um índice pluviométrico médio anual de 1mm e às grandes altitudes. San Pedro de Atacama está a 
2.407 metros sobre o nível do mar, e as excursões podem ser feitas acima dos 5.600 metros. As temperaturas 
variam de acordo com a estação do ano, elevação e horário do dia, com máximas de 32⁰C no auge do verão até -



2⁰C em uma noite de inverno. O verão também traz um aumento da umidade, com chuvas não sendo raras nesta 
época do ano. 

Considerando a variação de temperaturas no Deserto de Atacama, recomendamos que você se vista em camadas, 
com uma jaqueta quente ou fleece à mão para os momentos mais frios do dia. Veja a lista de itens que 
recomendamos para lhe ajudar a preparar sua viagem: 

Sapatos de caminhada/trekking; 

• Roupa de banho, roupas para tempo quente, protetor solar, boné e óculos de sol; 
• Jaqueta quente, calças, suéteres, fleece (tecido feito de fibras de poliéster), blusão à prova de vento, luvas e 

gorro; 
• Binóculos para observação da vida selvagem e equipamento fotográfico para registrar as paisagens; 
• Pequena mochila para excursões no Atacama; 

Não existe um código de vestimenta no hotel, ainda que um estilo casual para o jantar seja apropriado. 

Explora fornece ao viajante bastões de trekking, capacetes e perneiras para os passeios a cavaloe e dá-lhes uma 
garrafa de água. 

Moeda 
Peso Chileno. 

Idiomas 
Espanhol 

Religião 
A maior parte dos habitantes do Chile se autodeclaram católicos, equivalente a 70%, evangélicos em 15%, ateus 
são menos de 8% e o restante se declaram testemunhas de Jeová, mórmons, judeus com menos de 1% cada.  

Curiosidades: 
O Oasis de San Pedro é simplesmente o ponto de partida para inumeráveis excursões hipnotizantes. 

Quando você sair de San Pedro de Atacama, dirigindo-se para o Altiplano (área de planaltos) para os vulcões, você 
vai ter, sem dúvida, um profundo sentimento de paz e solidão. Aqui, você está em um ambiente verdadeiramente 
remoto, um mundo único, indomável e longe da civilização. 

É importante que haja tempo suficiente para se tornar devidamente aclimatados à altitude da área. Portanto, 
recomendamos que você escolha uma estadia de pelo menos 5 dias para ter tempo para se adaptar e ser capaz de 
realmente conhecer a área e algumas das suas maravilhas naturais. Idealmente, certifique-se de ter pelo menos 
dois dias inteiros para as atividades de exploração, e esperamos um terceiro dia de caminhada até uma das 
montanhas. 

 

 


