Alma Latina – Nayara Alto Atacama
5 dias / 4 noites

A missão do Nayara é oferecer experiências autênticas,
design cativante e serviço caloroso e acolhedor nascido
do orgulho de sua terra e cultura. A beleza natural do
entorno, os espaços privados e a conexão com a
natureza são algumas das coisas que unem suas
pousadas. No hotel, há 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.
A partir de
USD 1.755,00 por pessoa em base dupla com pensão
completa

Destaques:








Welcome Secret;
Experiência completa com todas as excursões,
refeições e bebidas;
Curral de Lhamas;
Observatório astronômico privado;
Spa com tratamentos diferenciados;
Gastronomia com produtos regionais;
Inesquecível paisagem desértica no coração do
Atacama.

DAY BY DAY
1° dia – Aeroporto de Calama >Nayara Alto Atacama
Chegada ao Aeroporto de Calama e traslado ao hotel.

O hotel:
A arquitetura do hotel foi inspirada no deserto, nas cores, texturas e materiais que refletem a cultura
Licancabur e os milhares de anos de história do Deserto do Atacama. Acreditamna construção em
harmonia com a natureza, deixando espaços para que o que é selvagem e intrínseco ao lugar possa crescer
e progredir. O mesmo se aplica à comunidade local, a qual o hotel tem o desejo de progredir e desenvolver
em seu próprio ritmo e criando um futuro para as próximas gerações.
2° dia – Nayara Alto Atacama
Café da manhã no hotel. Dia para aproveitar as atividades incluídas no menu do hotel.

Opções de atividades oferecidas pelo Alto Atacama:

CULTURA: Descubra antigos petróglifos pré-colombianos esculpidos em pedras dentro de um refúgio
natural enquanto aprende sobre a cultura dos Licantay, os habitantes mais antigos do deserto que viveram
há 2.400 anos. Visite a antiga fortaleza de Pucará de Quitor, seguindo os passos dos antigos mercadores
que atravessavam a serra a caminho do litoral para vender seus produtos. Passeie pela cidade de San Pedro
de Atacama observando a marca deixada pelos conquistadores espanhóis em suas igrejas e praças caiadas.

OBSERVAÇÃO DO CÉU: O Deserto do Atacama é um dos melhores lugares do mundo para observar
estrelas. O céu pontilhado de luzes e coberto por seu manto negro é ainda mais apreciado no hotel devido
à ausência de poluição artificial. As noites são claras e os céus convidam você a conhecer sua extensão
infinita de estrelas brilhantes. A olho nu ou com os telescópios no observatório do hotel Ckepi (“Olho” na
língua Kunza) você pode apreciar estrelas e constelações, observar os anéis de Saturno ou as crateras da
lua, nebulosas e supernovas. O céu muda de acordo com o horário que você visita, mas em todos os
momentos o show noturno do deserto é extraordinário!
3° dia – Nayara Alto Atacama
Café da manhã no hotel. Mais um dia para as atividades oferecidas pelo hotel.

Outras opções de atividades oferecidas pelo Alto Atacama:

AVENTURA: O Deserto do Atacama é o lugar não polar mais seco do planeta, um lugar árido e
maravilhoso que se tornou o destino favorito do Chile. Viva uma rota de bicicleta desafiadora por cânions
e dunas de areia, uma caminhada extenuante por vulcões e cadeias de montanhas ou um pôr do sol
relaxante e pitoresco na Laguna de Tequinche. A pé, de bicicleta ou de carro, você tem a promessa da

aventura da sua vida.

CAMINHAR E OBSERVAR: Atravesse planaltos, cânions e picos e viaje por milhões de anos da história
da Terra descobrindo a beleza natural e intocada do deserto. Visite o extraordinário “Salar del Atacama”,
uma cordilheira de sal com uma lagoa azul onde flamingos voam; descubra "El Valle de La Luna", um dos
lugares naturais mais evocativos do mundo. Subindo rochas com vista panorâmica você sentirá a paz e o
silêncio de estar em um dos lugares mais místicos do mundo.
4° dia – Nayara Alto Atacama
Café da manhã no hotel. Mais um dia para as atividades oferecidas pelo hotel.

Segue algumas das opções disponíveis no hotel:

Passeio ao Vale da Lua - meio dia: A paisagem que você encontra à sua frente é etérea e delicada. Envolto
na serra e com tons rosados, este vale derocha sólida e cânions, é um espetáculo natural único e
extraordinário.

Passeio pelo Salar do Atacama - meio dia: Quando o céu se reflete no planalto de sal, produz-se uma
impressionante ilusão de ótica. Cheia de cores vivas, a lagoa reflete os milhões de anos de vida na terra e
ao caminhar pela orla você sente a jornada de milhares de viajantes sob seus pés. Na lagoa você encontra
flamingos cor de rosa, vicunhas, raposas Culpeo e gaivotas andinas. Todos estes habitantes do Salar fazem
desta excursão algo memorável.
5° dia – Nayara Alto Atacama
Café da manhã no hotel. Em horário a combinar traslado ao aeroporto de Calama.

**Consulte-nos para incluir extensão da viagem à Santiago ou outro destino de interesse, como o Salar do
Uyuni na Bolívia.

INCLUI











04 noites de hospedagem no Atacama –Nayara Alto Atacama;
Traslados entre o aeroporto de Calama (CJC) e o hotel em serviço compartilhado;
Café da manhã buffet
Almoço e jantar à la carte;
Open bar (com água mineral, refrigerantes, sucos, vinhos e bebidas alcoólicas da casa). *Bebidas
alcoólicas e vinhos premium estão disponíveis com custo adicional;
Minibar no quarto reposto diariamente
Duas excursões de meio dia ou uma excursão de dia inteira diariamente na companhia de outros hóspedes;
Tour astronômico no observatório do hotel;
Bicicleta para visitar o povoado ou traslado em horários pré-estabelecidos;
Uso do Puri Spa (massagens, tratamentos e terapias com custo extra);



Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha.
Tarifa não inclui:














Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro;
Passeios opcionais;
Antecipação no horário de chegada (early check-in);
Prorrogação no horário de saída (late check-out);
Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos;
Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas;
Vistos;
Aéreos não mencionados como inclusos;
Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver);
Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos;
Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”.

VALORES
Acomodação Quitor
Período

Single

Duplo

Criança

30/05/22 a 30/09/22
01/04/23 a 15/04/23

2.379,00

1.755,00

875,00

01/10/22 a 21/12/22
02/01/23 a 31/03/23

3.399,00

2.265,00

1.129,00

22/12/22 a 01/01/23

6.219,00

4.015,00

1.999,00

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD)

Período de Estadia: 30/05/22 a 15/04/23

Check-in: 15h
Check-out: 12h

Nota:
Almoço e/ou jantar no Restaurante Ckelar: com custo adicional (inclui menu de 3 passos, vinhos, cerveja e bebidas não
alcoólicas + IVA). Consulte valores.

Política de crianças:


Permitido apenas 1 criança por quarto com 2 adultos;



Até 4 anos: sem cobrança, se dormindo na cama dos pais;



De 5 a 11 anos: valor de diária reduzido



A partir de 12 anos: paga tarifa de adulto

Políticas de cancelamento/alteração:
Temporada Baixa e Alta:
· Até 31 dias antes da data de chegada ao Nayara: sem multa.
· Entre 30 e 0 dias antes do dia de chegada ao Nayara: 100% do total da reserva.

Temporada de Festividades:
· Até 91 dias antes da data de chegada ao Nayara: sem multa.
· Entre 90 e 0 dias antes do dia de chegada ao Nayara: 100% do total da reserva.

Obs.: Em caso de reembolso a operadora poderá cobrar 20% de taxas.

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
Para pagamentos com cartão:
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.

