
Atacama
SÃO PEDRO DE ATACAMA, CHILE

ENJOY THE EXPERIENCE

Take a seat in 
the front row, 
watching the 
theatre of 
mother nature 
unfold.



Nosso lodge
O Awasi está localizado na aldeia de São Pedro de Atacama, a poucos 
passos da praça principal onde se encontram o mercado e igreja 
históricos. Esta proximidade permite que nossos hóspedes
experimentem  a  autêntica  “vida  de  pequena  cidade  do  interior”, 
enquanto desfrutam de total privacidade dentro do hotel. Desde a 
abertura  em  2007,  temos  oferecido  continuamente  experiências 
inesquecíveis, feitas sob medida, compartilhando a cultura, a história e 
as paisagens do Deserto de Atacama com nossos visitantes.

Nossas habitaçoes
O hotel tem apenas doze suítes construídas em adobe, pedra e 
madeira. Cada habitação conta com, no mínimo, 70 m 2 de 
superfície, um amplo banheiro, pátio privado, e cada detalhe do 
design prioriza a privacidade e relaxamento.  
Temos dez Suítes Circulares Superiores e duas Habitaçoes Redondas. 

Nossa gastronomía
Nosso restaurante, de uso exclusivo dos hóspedes do hotel, oferece um 
cardápio diário utilizando os mais deliciosos ingredientes locais, sempre 
os adaptando a suas necessidades e preferências. Estamos orgulhosos do 
nível  de  excelência  culinária  conseguido,  que  nos  define  como

BREVE HISTÓRIA

O pequeno povoado de São Pedro 
de Atacama surgiu há cerca de 3000 
anos como assentamento para as 
caravanas de comércio de lhamas. 
Estes comerciantes andinos 
atravessavam a Bolívia e o norte 
argentino para chegar à costa do 
Pacífico transportando as melhores 
lhamas de plantel para a utilização 
de suas lãs, assim como plumas de 
aves amazônicas para suas 
cerimônias e folhas de coca e ervas 
do Altiplano.
O Awasi Atacama - nosso lodge 
Relais & Châteaux do deserto -está 
localizado dentro de um antigo 
edifício, rodeado por um muro de 
adobe ornamentado que 
historicamente servia de albergue 
para pastores e viajantes.
Usando materiais locais e técnicas 
ancestrais, construímos este lodge 
usando primariamente adobe, 
rochas e madeira. O Awasi 
Atacama é um lugar único que os 
viajantes podem chamar de lar por 
alguns días.

membros do Relais & Châteaux. 
Desde  a  abertura  do  Awasi,  o  chef  Juan  Pablo  Mardones  é  o 
encarregado de liderar nossa equipe. Depois de investir muito tempo 
estudando as matérias-primas e os produtores locais, Juan Pablo optou 
por usar ingredientes do deserto – como as diferentes variedades de 
batatas, o doce fruto da árvore de chañar, a quinoa e a algarroba, entre 
muitos  outros,  para  que  nossos  hóspedes  possam  saborear  uma 
autêntica experiência gastronômica local.



Explorando o Atacama
Antes de sua chegada ao Awasi, vamos contatá-lo para lhe pedir 
que   preencha   um   questionário   indicando   suas   preferências, 
interesses, expectativas, condição física, necessidades de dietas e 
qualquer outro detalhe que possa ajudar a nossa equipe a planejar 
uma viagem inesquecível, desenhada especialmente para você.

Excursões
Desde o momento de sua chegada lhe será assignado seu próprio guia 
de  excursões  privado,  assim  como  uma  camioneta  4x4,  que  lhe 
permitirá explorar a região ao seu próprio ritmo. Talvez isso signifique 
permanecer contemplando uma paisagem por horas, conduzir durante 
quilômetros por um entorno puro e natural somente para capturar 
essa   fotografia   perfeita   ou,   simplesmente,   deixar-se   guiar   pela 
majestosidade do norte do Chile.
Você poderá decidir se realizar excursões de dia completo com almoço 
incluído (de entre 4 e 6 horas de duração); ou duas excursões de meio 
dia (de uma duração de entre 2 e 5 horas cada uma), retornando ao 
hotel para almoçar ao finalizar a primeira e saindo novamente de tarde

POR QUE O AWASI?

- Porque temos uma equipe dedicada, 
totalmente comprometida com 
satisfazer suas preferências: nossa 
atenção ao detalhe nos destaca.
- Porque o Awasi é o único hotel na 
América do Sul que oferece um serviço 
o 100% personalizado.
- Porque assignamos um guia e um 
veículo privado a cada habitação, para 
que cada excursão seja uma experiência 
especial, especificamente desenhada de 
acordo com seus interesses.
- Porque nossa gastronomia se 
caracteriza por seus sabores e texturas 
sofisticados, aproveita ingredientes 
locais, adapta-se às necessidades 
pessoais e oferece um nível de 
excelência culinária que nos caracteriza 
como membros do Relais & Châteaux.

para fazer a segunda.
Desde prazenteiros passeios a caminhadas mais exigentes, cavalgadas, 
ciclismo,  observação  de  aves,  tours  astronômicos,  visitas  a  sítios 
arqueológicos,  salares  e  gêiseres,  vales  escondidos  em  meio  do 
deserto...   a   lista   de   possibilidades   no   Awasi   é   interminável. 
Nossos   guias   privados   estão   treinados   profissionalmente   em 
arqueologia,  história,  flora,  fauna  e  primeiros  auxílios,  para  que 
você  possa  desfrutar  de  uma  viagem  única  de  maneira  segura. 
Contamos com guias que falam inglês, espanhol, alemão,
francês e português, disponíveis a pedido. Todos nossos
veículos estão equipados com GPS e sistemas de comunicação.

Nossas tarifas incluem
Alojamento em exclusivas habitações privadas.
Excursões em veículos 4x4, com guias privados.
Todas as refeições, bebidas alcoólicas e não alcoólicas. 
Traslados privados desde e ao aeroporto de Calama.
Serviço personalizado desde o primeiro momento, tomando 
em conta suas necessidades e expectativas.



Nossas recomendaçoes
O que trazer: roupa leve e de verão para usar durante o  dia 
(camisetas, camisas, bermudas, trajes de banho), e roupa mais 
agasalhadora   para   a   noite   (suéteres,   jaquetas,   jaquetas   de 
moletom,  calças  compridas).  Sandálias,  protetor  solar,  chapéu, 
sapatos confortáveis, sapatos especiais para caminhadas
longas, mochila, jaqueta corta-vento, garrafa de água
(proporcionada   pelo   Awasi   na   sua   chegada).   Todos   os 
medicamentos   que   possa   necessitar   durante   sua   estadia. 
Altitude: São Pedro está situado a 2450 metros sobre o nível 
do mar. Para evitar qualquer mal-estar originado pela altitude, 
é  importante  não  se  esforçar  demais  durante  o  primeiro  dia. 
Mantenha-se  hidratado  (beba  ao  menos  3  litros  de  água)  e 
limite o consumo de álcool e cafeína.

Contato
Torne sua #ExperienciaAwasi uma realidade
Para fazer sua reserva, por favor, entre em contato conosco 
através das seguintes vias::

Fone: +(56.2) 2233-9641
E-Mail: Info@awasi.com 
Skype id: Awasi_spa

Ligações gratuitas: 
EEUU/Canada: 1-888-880-3219 
Alemania: 0-800-180-2590 
Francia: 0-800-915828
Australia: 1-800-768-365 
Brasil: 0-800-892-1347 
UK: 0-808-101-6778 
Suiza 0-800-563-267

CLIMA

Durante o dia, as temperaturas 
anuais flutuam entre 20°C e 30°C 
(68°F – 86°F). Durante os meses de 
inverno (de maio a agosto), as 
temperaturas podem descender por
abaixo dos 0°C (32°F) durante a noite. 
Em algumas excursões realizadas de 
madrugada ou bem cedo de manhã as 
temperaturas podem ser
extremas.

LOCALIZAÇÃO

Endereço
Calle Tocopilla 4, Saõ Pedro de 
Atacama, Regiaõ de Antofagasta.

COMO CHEGAR

Desde Santiago do Chile: LATAM e 
SKY Airlines oferecem vários voos 
diários a Calama, geralmente cada 2 
horas.
Seu guia privado o receberá no 
aeroporto e levará ao hotel em seu 
veículo 4x4 privado. Esta viagem 
demora aproximadamente 90 
minutos.
Outros pontos de referência desde 
o Awasi: devido à proximidade 
com as fronteiras da Argentina, 
Peru e Bolívia é possível viajar via 
terrestre a esses países. Os 
principais pontos fronteiriços são: 
Hito Cajón, Jama, Sico e Socompa.

Aonde quer que você vá... Just Tur!

Informações:

+55 (62) 3218-4506 - Contato

(62) 99964-1258 - Plantão

contato@justtur.com.br

Avenida T-12 com Rua T-37, Qd. 123, 
Lts. 17/18, nº 35, Edifício Connect Park 
Business, sala 405 - St. Bueno, 
Goiânia - GO, 74223-080


