
Alma Latina - Tierra Atacama 04 Noites 

 

 
 

Fuja para um mundo de céus claros, lagoas de alta altitude e vales lunares no Tierra Atacama. Localizado no 
alto do deserto norte do Chile, nosso lodge boutique no Atacama combina um lindo design, experiências 
autênticas e a atmosfera íntima de um lar, onde um senso tanto de turismo de aventura quanto de 
relaxamento puro paira no ar. 
 
A partir de  
USD 1.489,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
No Tierra Atacama, têm uma variedade de excursões interessantes a sua escolha. Elas são divididas em 
níveis de dificuldade (fácil, intermediário e difícil) e são sempre lideradas por guias especialistas. 
 
Destaques: 
Até 50% de desconto; 
Mimo surpresa Just Tur; 
Experiência completa com todas as excursões, refeições e bebidas; 
Inesquecível paisagem desértica no coração do Atacama. 

 

  ROTEIRO 
 



1° dia - Calama > Tierra Atacama 
Chegada ao Aeroporto Internacional El Loa e traslado ao hotel. 
 
O hotel: 
A essência desta inesquecível paisagem desértica está no coração do Tierra Atacama, ao mesmo tempo em que 
ele a torna tanto acessível quanto humana. O hotel Spa no Atacama foi desenhado por alguns dos mais 
renomados arquitetos do Chile, com toques regionais, design eco-amistoso e os confortos típicos de um hotel-
boutique firmes em nossa mente. Os livings exibem peças e artesanatos locais, fogueiras no terraço ao ar livre 
lhe deixarão aquecido durante aquelas noites estreladas e um toque moderno na alta gastronomia andina te 
deixarão totalmente satisfeito, pronto para explorar o melhor deste lugar inspirador. 
 
Sua experiência no Atacama é feita com tudo o que existe de mais ímpar, através do programa personalizado de 
excursões, que oferece uma enorme variedade de atividades – que vão de cavalgadas a escaladas de vulcão, 
bem como sessões de relaxamento no Uma Spa, somadas a um cardápio de tratamentos influenciados pelo 
clima do deserto, a flora nativa e terapias ancestrais. Durante sua viagem ao Chile, venha ao Tierra Atacama 
Hotel Aventura & Spa para viver experiências que o deixarão sentindo-se completamente renovado no 
momento em que você for embora. 
 
2° dia - Tierra Atacama 
Café da manhã no hotel. 
 
Dia livre para atividades pessoais. 
 
Conheça a Gastronomia no Atacama. 
 
Produção local & Tradição 
A experiência gastronômica no Tierra Atacama aproveita a produção local, recheando o cardápio com releituras 
inovadoras da cozinha do norte do Chile. Com seu potencial para dias quentes e a localização do hotel em alta 
altitude, nossos chefs especialistas criam pratos que são leves e saborosos, nada pesados ou indigestos. Esta 
abordagem complementa as tradições locais com saladas frescas e coloridas, milho peruano, quinoa e uma 
variedade de saborosas carnes ou pratos vegetarianos. Diariamente nosso foco está firmemente fixo em utilizar 
técnicas inovadoras e uma abordagem moderna tanto nas sensações de sabor quanto na apresentação dos 
pratos, ao mesmo tempo em que permanecemos fiéis às receitas regionais e aos ingredientes sazonais ao longo 
do caminho. 
 
A configuração 
O restaurante em si é também um reflexo da abordagem equilibrada que é levada à comida. Aqui, janelas que 
vão do chão ao teto e que estão por todos os lados permitem que a luz do dia entre e os hóspedes olhem para 
fora, já que admirar a beleza do deserto é o complemento perfeito para qualquer refeição. Com cortinas de um 
branco suave e paredes de pedra crua separando o espaço, nosso restaurante parece uma extensão contínua 
da paisagem ao redor. 
 
O Bar 
Quando chega a hora para um drinque, seja um de nossos muitos deliciosos chás, cervejas artesanais ou nosso 
coquetel autoral Rica-Rica Sour, temos tudo garantido. Peça a alguém de nossa equipe do restaurante uma 
tábua de seletos queijos e empanadas caseiras, ou talvez um pedaço de nosso doce bolo Kuchen – um dos 
favoritos dos chilenos – para acompanhar seu café feito na hora ou uma taça perfeitamente gelada de vinho 
chileno. 
 
3° dia - Tierra Atacama 



Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. 
 
Sobre as excursões: 
No Tierra Atacama, existe uma variedade de excursões interessantes a sua escolha. Elas são divididas em níveis 
de dificuldade (fácil, intermediário e difícil) e são sempre lideradas por guias especialistas. 
 
Segue algumas das opções disponiveis no hotel. 
Karia - meio dia: Partimos do hotel em carro até o Mirador de Kari, localizado a 2.550 metros sobre o nível do 
mar. Conhecido como a “Pedra do Coiote”, este mirante é um dos mais famosos de San Pedro de Atacama, com 
uma grande vista panorâmica da Cordilheira do Sal, onde a água, o vento e a temperatura juntaram suas forças 
para produzir essta interessante quebrada. 
Dali desceremos por uma grande duna até chegar ao cânion e atravessaremos rios secos por caminhos de sal 
que contrastam com a cor intensa dos paredões de argila. 
Por rotas labirínticas e de acesso limitado, percorreremos cavernas e formações rochosas que contam a história 
geológica do lugar. Regressaremos em carro ao hotel. 
 
Lagoas Altiplânicas - dia inteiro: A mais de 4 mil metros de altura chegaremos às remotas lagunas Miscanti e 
Miñiques, em uma excursão com uma paisagem surpreendente que permite desfrutar da tranquilidade e da paz 
do deserto, junto a seus salares plenos de cores e contrastes. Conheceremos o povoado de Socaire e 
visitaremos os mirantes que apontam ao Salar de Talar, também conhecido como “Aguas Calientes”. Dali 
observaremos o setor de Piedras Rojas, com suas impressionantes formações geológicas, em um entorno que 
comove. Visitaremos a lagoa Tuyajto e, se o clima permitir, almoçaremos ao ar livre para poder contemplar o 
desdobramento de cores do Altiplano. 
 
Salar de Atacama - meio dia: Descubra as vistas desconcertantes do Salar de Atacama nesta cativante excursão 
para a Lagoa Chaxa, onde cores vívidas e flamingos residentes são abundantes. Começaremos a viagem em 
direção ao sul para visitar Toconao, uma vila secular e oásis no deserto que foi construída com pedras de 
branco claro e é conhecida pelo cultivo de frutas, graças à irrigação natural que lhe é concedida. 
Perambularemos por Toconao, passando por sua praça principal, a igreja, que está adornada com um sino do 
século XVIII e lojas de artesanato, antes de seguir caminho. Nosso destino é a Reserva Nacional de Los 
Flamingos, na Lagoa Chaxa, que é lar não apenas de várias espécies de flamingos mas também de gaivotas 
andinas, Chorlos do Altiplano e outros pássaros. Conforme fazemos uma caminhada suave pelas trilhas que 
serpenteiam ao redor deste paraíso aquático, não há dúvida de que você pegará sua câmera e registrará esta 
paisagem de vastos céus abertos, picos imponentes que aparecem no horizonte e as cores do pôr do sol 
espelhadas na Lagoa Chaxa, enquanto os flamingos voam pelo céu. 
 
4° dia - Tierra Atacama 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais.  
 
Segue algumas das opções disponiveis no hotel. 
 
Gêiseres del Tatio ao nascer do sol - dia inteiro: Deleite seus olhos com os Gêiseres del Tatio, um dos locais 
geotérmicos mais impressionantes do mundo e certamente um ícone do Deserto de Atacama. Sairemos do 
hotel bem cedo para chegar aos Gêiseres del Tatio assim que o sol começar a surgir no horizonte, lançando um 
brilho etéreo às colunas de vapor que sobem sobre nós a alturas de mais de 12 metros. Passaremos algum 
tempo apreciando a maravilha deste campo geotérmico, lar de mais de 80 gêiseres ativos que saem de piscinas 
borbulhantes de água fervente, e depois tomaremos café da manhã tendo como visão os gêiseres. Enquanto 
estivermos voltando para casa, veremos frequentemente exemplares da vida selvagem vagando, incluindo 
vicunhas, raposas, vizcachas e avestruzes andinos. Pararemos na pitoresca vila de adobe de Machuca, lar de 
não mais do que uma dúzia de habitantes e um lugar pequeno e cultural, para contemplar sua igreja feita de 



madeira e suas barracas de artesanato, em um charmoso interlúdio antes de pegar a estrada para voltar ao 
Tierra. 
 
Cavalgada no Atacama - meio dia: Absorva o impactante cenário enquanto você anda, trota ou galopa, 
sentindo-se mais perto do que nunca da natureza, em qualquer rota pela qual você optar no Tierra Atacama. O 
nível de dificuldade e a duração das cavalgadas dependem de você: podem durar de 2 a 5 horas e ser tão fáceis 
ou desafiadoras quanto você quiser! E mais: como parte de nosso compromisso com a sustentabilidade, 
sempre trabalhamos com fornecedores locais pequenos, e nossos guias são verdadeiros especialistas em suas 
áreas e tomam grande cuidado com seus bonitos cavalos, usando a típica montaria chilena. Então, é só colocar 
a sela e preparar-se para uma profunda excursão energizante ao Atacama. 
 
5° dia - Tierra Atacama 
Café da manhã no hotel. 
Em horário à combinar traslado ao aeroporto de Calama. 

 
 
 
 
 
 

  INCLUI 
 

04 noites de hospedagem no Atacama - Tierra Atacama; 
Traslados entre o aeroporto de Calama (CJC) e o hotel; 
Café da manhã buffet, almoço e jantar; 
Open bar com água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos e bebidas alcoólicas da casa). *Bebidas alcoólicas e 
vinhos premium estão disponíveis com custo adicional; 
Duas excursões de meio dia ou uma excursão de dia inteiro diariamente na Companhia de outros hóspedes; 
Uso do Uma Spa (massagens, tratamentos e terapias com custo extra); 
Kit Alma Latina exclusividade Just Tur. 
 
Tarifa não inclui: 
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 
 



  Período: dezembro2020-fevereiro2021 

Single* Duplo* Jovem 12-17anos* Criança 

USD - P 2.282,00 USD - P 1.816,00 USD - P 566,00 USD - P 411,00 

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

       

Atacama - Tierra Atacama (Oriente ou Poniente)  

 

  Período: março2021 

Single* Duplo* Jovem 12-17anos* Criança 

USD - P 1.882,00 USD - P 1.489,00 USD - P 480,00 USD - P 340,00 

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

       

Atacama - Tierra Atacama (Oriente ou Poniente)  

 
 

  Período: setembro-outubro2021 

Single* Duplo* Jovem 12-17anos* Criança 

USD - P 2.806,00 USD - P 2.229,00 USD - P 715,00 USD - P 505,00 

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

       

Atacama - Tierra Atacama (Oriente ou Poniente)  

 
 

  Período: novembro2021-fevereiro2022 

Single* Duplo* Jovem 12-17anos* Criança 

USD - P 3.406,00 USD - P 2.715,00 USD - P 840,00 USD - P 610,00 



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

       

Atacama - Tierra Atacama (Oriente ou Poniente)  
 
CONDIÇÕES:  
Validade:28/02/2022 - Black out natal e reveillon 2021 e 2022; 
Criança: Menores de 4 anos, cortesia ao compartilharem apartamento com ao menos um adulto pagante; 
Check-in: 15h 
Check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Tarifa pré-paga e não reembolsável. Remarcações com até 72 
horas de antecedência.  
 
Notas importantes:  
50% de desconto até 31março2021 e 20% de desconto até fevereiro2022; 
O hotel ficará fechado desde 01abril-31agosto2021; 
Reservas até 30 de dezembro2020. 

 

 
 

  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 
 

Como chegar ao Tierra Atacama 
O Tierra Atacama Hotel Aventura & Spa está situado na divisa de San Pedro de Atacama, uma pequena vila no 
Deserto de Atacama, ao norte do Chile. São apenas 15 minutos de caminhada entre o hotel e a cidade, ou 
poucos minutos de carro. Você também pode ir para a cidade com bicicletas do hotel. 
Chegar até o Deserto de Atacama é fácil graças aos muitos voos diários da capital, Santiago, para Calama, no 
norte do Chile, que está a apenas uma hora de carro de San Pedro de Atacama. As companhias aéreas LATAM 
e Sky Airlines operam voos entre Santiago e Calama, que geralmente levam duas horas. Os traslados de carro 
do aeroporto de Calama ao hotel levam cerca de 1 hora e 15 minutos e fazem parte de nossos programas all 
inclusive. Basta nos informar seus detalhes de voos e a equipe do hotel estará lá para buscar-lhe em sua 
chegada ao aeroporto de Calama, prontos para começar sua aventura pelo Deserto de Atacama! 



Outras opções incluem voos a Calama a partir de La Paz, na Bolívia, ou de Iquique ou Antofagasta, no Chile. Se 
você estiver viajando por terra a partir da Bolívia ou da Argentina, também existem conexões pela estrada. 
Certifique-se de nos consultar se precisar de informações sobre isso. 
 
Dicas importantes 
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 meterológicas e da aptidão física 
de cada hóspede. 
Famílias 
Um hotel amistoso com famílias em San Pedro de Atacama, oferecendo instalações, apartamentos e serviços 
que acomodam a todos confortavelmente. Com duas piscinas, jogos no Living e excursões divertidas que 
podem ser personalizadas para crianças. Os apartamentos familiares acomodam até seis pessoas, e também 
podem fornecer berços e caminhas para bebês e crianças, se necessário. Não possuem berçários nem creche 
dentro do hotel, mas podemos contratar babás mediante solicitação. 
Eletricidade 
A eletricidade no Chile é 220V/50Hz e as entradas de tomadas são europeias, com dois pinos redondos. 
Idiomas 
A equipe do hotel e os guias falam Espanhol e Inglês, mas com aviso antecipado podemos conseguir, sem 
custo, guias que falam Francês ou Alemão. Se você desejar um guia que se comunique em outro idioma, por 
favor, contatenos para que organizemos isso com alguma antecedência. 
Câmbio 
A moeda chilena é o peso. No hotel aceitam cartões de crédito, incluindo Visa, Master Card e American 
Express. Se você precisar de dinheiro, pode encontrar ATMs (caixas eletrônicos) e Casas de Câmbio bem perto, 
em San Pedro de Atacama. 
Gorjetas 
Embora gorjetas não sejam obrigatórias, tenha em mente que é comum no Chile, deixar gorjetas quando se 
recebe um serviço de boa qualidade. Normalmente, sugerimos entre US $ 50 e US $ 100 por pessoa, por noite, 
porém o valor está completamente sob o critério do hóspede, de acordo com o serviço recebido. 
Descubra o Atacama 
Uma terra mística de um deserto etéreo, vulcões cobertos de neve e salares sem fim, o Deserto de Atacama é 
inigualável no mundo. É um lugar onde os visitantes chegam intrigados e vão embora em total encantamento. 
Localizado no alto do Altiplano do norte do Chile, na fronteira com a Bolívia e a Argentina, o Deserto de 
Atacama é conhecido por suas paisagens cativantes e dunas de areia, termas, cânions e gêiseres. Aqui, 
nasceres do sol brilhantes e pores do sol alucinantes são normais, enquanto que depois do anoitecer o céu é 
iluminado com um manto de estrelas piscantes, uma vista que não se compara a nenhuma outra no 
Hemisfério Sul. 
Seja pela manhã, à tarde ou à noite, o esplendor natural do Atacama e sua energia enigmática são inevitáveis. 
Geografia do Deserto de Atacama 
Serpenteando pelo deserto estão as cordilheiras dos Andes e Domeyko, cujos picos – incluindo o do vulcão 
Licancabur, que fica a imponentes 5.919 metros – podem ser admirados do conforto do Tierra Atacama. Na 
sombra destas imensas formações há desfiladeiros rochosos e cortados pelo vento em tons de vermelho 
ardente, tão bonitos quanto estão áridos. Estas terras parecem com a superfície da lua. Os fluxos de água e 
cachoeiras, entretanto, servem como lembrete de que você ainda está no planeta Terra, assim como fazem a 
flora e a fauna que prosperam aqui, vivas e bem nas planícies mais secas do mundo. 



A flora e a fauna do Deserto de Atacama 
Alguns se surpreenderão com a inacreditável variedade de vida que pode ser encontrada no Deserto de 
Atacama, considerando seu clima extremo e terreno implacável, mas existe muito por aqui para manter os 
entusiastas da vida selvagem mais do que felizes. Nossos guias lhe levarão aos locais de alimentação de 
diversas espécies de animais e pássaros, incluindo três diferentes tipos de flamingos; pássaros Suri, Guayata e 
Tagua; e também mamíferos como lhamas, vicunhas e Vizcachas, entre outros. Muitas das excursões no 
Atacama te deixarão frente a frente com estas cativantes criaturas. 
Quanto à vegetação, o Atacama abriga uma bem-vinda abundância de árvores e plantas, como Algarrobos, 
Chañar e Schinus Molle, sem mencionar o sempre atraente Cacto Gigante, que é tão impressionante quanto 
seu nome pode sugerir! Os arbustos do Atacama também aparecem em todos os tipos e tamanhos, com a 
planta Rica-Rica se destacando pela deliciosa infusão de chá herbáreo medicinal feito com ela. 
San Pedro de Atacama 
A cidade de San Pedro de Atacama é, quase literalmente, um oásis no deserto, alimentado por dois rios: 
Grande e Salado. A vila – a 2.407 metros sobre o nível do mar e com uma população de 5 mil habitantes – está 
cercada por vulcões ativos e inativos, cavernas profundas, salares e muitos fenômenos geológicos naturais 
extraordinários. 
Também é um destino interessante para você explorar por conta própria. Existe uma variedade de 
restaurantes, uma igreja histórica e um mercado de artesanato para você descobrir durante seu tempo aqui, 
bem como ruas sombreadas por árvores retorcidas do deserto e repletas de cercas delicadamente feitas à 
mão. San Pedro de 
Atacama foi o lar de atacamenhos por milênios, com uma rica história antropológica datada de 10 mil anos. 
Cultura e Herança Histórica do Deserto de Atacama 
As pessoas do altiplano Andino são descendentes de Incas e Aymarás, que por séculos conseguiram não 
somente viver, mas também prosperar nesta paisagem inflexível, criando uma cultura, meios de subsistência e 
um conjunto de tradições únicas para a região. Um respeito inerente pela natureza e um senso embutido de 
comunidade são fáceis de ser percebidos, com estilos de vida tradicionais refletindo conexões próximas à terra 
e ao cosmo. Você pode adquirir maior compreensão das vidas dos atacamenhos em uma de nossas excursões 
para os Ayllus localizados próximos, que compõem a cidade de San Pedro de Atacama. 
Para uma lição sobre a história da vida real, os guias estarão prontos para viagens a sítios arqueológicos 
antigos da região, como a fortaleza de Pukara de Quitor, datada do século XII, ou os antigos petroglifos de 
Hierbas Buenas, um verdadeiro e cativante olhar para o passado. Outra forma fantástica de explorar a cultura 
do Atacama é simplesmente questionar os guias especialistas, descobrindo os segredos e a rotina dos povos 
Lican Antay, Twanaku e Inca que moraram no Atacama. 
Atualmente, costumes locais estão vivos e bem no Atacama, de cerimônias religiosas que estão realizadas 
durante todo o ano até artesanatos e artes folclóricas criados com a mesma paixão das gerações anteriores, o 
que demonstra a resistência da paixão artesanal. Você pode ver exemplos destas expressões culturais 
regionais em nossos espaços de convivência no Tierra Atacama. 
Observação de estrelas no Deserto de Atacama 
No Deserto de Atacama, o ar é nítido e a luz está sempre mudando. Além disso, graças à secura desta 
extensão árida que se esparrama por quase 80 mil km2 com pouco ou nenhum sinal de vida feita pelo homem 
e às vezes sem nenhuma nuvem – a poluição luminosa aqui é incrivelmente baixa e os céus são claros, fazendo 
da observação de estrelas no Deserto de Atacama uma experiência única. 
Realmente o Atacama é considerado um dos, senão o melhor, lugares do mundo para a astronomia, o que 
explica a razão de o maior observatório galáctico, o ALMA, ter sido construído no Atacama. Este projeto foi 
desenvolvido pelos Estados Unidos, União Europeia e nações do Leste Asiático com o objetivo de estudar o 
funcionamento interno das constelações estelares e planetas através do universo conhecido. 
Entretanto você certamente não precisa ser um cientista profissional para aproveitar as estrelas sobre você. 
Da privacidade de seu apartamento no Tierra Atacama ou em uma excursão especializada em observação de 
estrelas, você pode se deleitar com a visão do perfeito céu estrelado, visualizando constelações ou apenas 
sentando-se para entrar na imersão iluminada. 



Apartamentos: 
Apartamento Oriente Superior: com cama de casal ou duas camas de solteiro, ducha no banheiro e ducha 
privativa a céu aberto, terraço privativo com vista ao vulcão Licancabur e cama com dossel. 
Apartamento Poniente Superior: com cama de casal ou duas camas de solteiro, banheiro com banheira e 
chuveiro, terraço privativo com vista à horta e à Cordilheira do Sal e ducha exterior. Grande janela com vista 
ao vulcão Licancabur. 
Apartamento Familiar: o hotel possui 2 apartamentos familiares com vista sul, cada um com 3 quartos. São 
compostos por 1 quarto de casal na parte superior, com banheiro com ducha, um grande terraço orientado 
aos Jardins, e na parte inferior dois quartos duplos, cada um com duas camas de solteiro e banheiro com 
ducha. 
O que devo levar na mala? 
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, 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. 
Condições para Cama Adicional e Plano Familiar: 
• Um adulto paga tarifa Single. Dois adultos pagam tarifa Dupla por pessoa, em apartamento compartilhado. 
• Menores de 4 anos: cortesia ao compartilharem apartamento com ao menos um adulto pagante. 
• Tarifas de menores de 4 anos, crianças e jovens são aplicadas ao compartilharem apartamento com um 
adulto em berço ou cama adicional. 
• Para separar apartamentos com 2 adultos e 2 crianças ou jovens, os adultos devem pagar tarifa Single e 
assim os 
menores de idade passam à tarifa preferencial. 
• O hotel possui 2 apartamentos Familiares que atendem de 4 a 6 pessoas. A tarifa mínima a pagar é de 2 
adultos 
em base Dupla e mais 10% de suplemento e duas crianças ou jovens com a tarifa preferencial 

 


