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 Deserto do Atacama 
 

5 dias / 4 noites 

Saídas: Diárias 
 

30 anos de experiência e qualidade! 

A cidade de São Pedro do Atacama é bem pequena, mas isso não faz com que seja menos simpática. Ponto de 
partida para quem deseja se aventurar pelo famoso deserto do Atacama a cidade encanta por sua atmosfera calma 
e restaurantes típicos. Já o deserto oferece diversas opções de passeios que vão desde os gélidos e incríveis 
Gêiseres até as paisagens lunares e quentes do Valle de La Luna. Sem dúvida um destino único para se visitar. 
 
 

1º Dia – ..../ Calama / San Pedro de Atacama 
Chegada ao aeroporto de Calama, recepção e traslado ao hotel localizado em San Pedro de Atacama. Tarde livre 
para conhecer as paisagens que o deserto oferece, assim como a população local e seus costumes. Hospedagem. 

 
2º Dia – San Pedro de Atacama 
Café da manhã no hotel e saída para visitar: Salar do Atacama, Lagoas Altiplânicas e Toconao, passaremos pela 
planície que permite chegar ao Grande Salar, superfície branca e rugosa, onde há uma grande quantidade de 

flamingos. Toconao é o vilarejo mais pitoresco da região, onde poderemos apreciar a original arquitetura em pedra 
liparita com destaque para a igreja, passeie pelas ruas e se encante com o trabalho em lã feito pelos artesãos. 
Seguiremos para a Lagoa Chaxa, que é parte da Reserva Nacional dos Flamingos. A Lagoa é espetacular, dividida 
em vários espelhos de água, onde habitam várias comunidades de flamingos. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
3º Dia – San Pedro de Atacama 

Café da manhã no hotel e tempo livre. No final da tarde, teremos um dos momentos mais esperados da viagem, o 
por do sol visto da Cordilheira de Sal, visitando o Vale da Lua, onde veremos as formações salinas que originaram 
as pequenas montanhas com formas que se assemelham a paisagem lunar. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
4º Dia – San Pedro de Atacama 
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite para escolher alguma das atividades incluídas no menu do hotel ou 

excursões opcionais e tenha um dia incrível. Hospedagem. 
 

5º Dia – San Pedro de Atacama / Calama/...  
Hospedagem até às 11h00. Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto de Calama para embarque em voo de 
retorno. Fim dos nossos serviços. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

1 
San Pedro de Atacama 

Localização: Centro 
4 Casa Don Tomás Turística 

2 
San Pedro de Atacama 

Localização: Centro 
4 Kimal  Turística Superior 

3 
San Pedro de Atacama 

Localização: Fora do centro 
4 Altplánico Primeira 

4 
San Pedro de Atacama 

Localização: Fora do centro 
4 Cumbres Primeira Superior 

 

 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO  

DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 

 DUPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

01 01Set´20 a 28Fev´21 772 1.345 4.153 7.236 

02 

01Set a 30Dez´20 (EXCETO 
períodos de Blackout: 12Set a 

19Set´20/ 09Out a 11Out´20/ 04, 

06, 07, 24, 25, 26 e 31Dez´20) 

948 1.735 5.100 9.334 

03 01Set a 31Dez´20 900 1.501 4.842 8.075 

04 

01Set a 30Set´20 (mínimo 02 
noites no período de 18Set a 

20Set´20) 
1.197 2.124 6.440 11.427 

01Out a 30Dez´20 (mínimo 03 
noites no período de 09Out a 

12Out´20) 

01Jan a 28Fev´21 

1.353 2.421 7.279 13.025 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem 
aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 5,38 
da data de 14/04/2020 e estão sujeitos à variação cambial 

 

O que inclui: 
- 04 (quatro) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã em San Pedro de Atacama; 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular com assistência em idioma 
espanhol (a chegada ao aeroporto de Calama deve ser até às 11h00 e a saída de São Pedro após as 16h00. Fora 

dos horários mencionados, o traslado será privativo com suplemento; 
- Excursões em San Pedro de Atacama em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- Seguro viagem TRAVEL ACE válido por 05 (cinco) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 
70 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 

- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 
 
 

 

Informações Gerais: 
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Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser 

feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito 
(Mastercard, Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 

· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 

turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Observações Importantes 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos 
países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de 
imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site 
da Polícia Federal; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem 
prévio aviso 

 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

CHILE 

 
 

 

Passaporte  

 

 

 

 
É permitido o embarque com Cédula de Identidade 
original (RG) original, desde que esteja em bom estado 
de conservação e emitida há menos de 10 anos. Não 
serão aceitas carteiras funcionais (CREA, OAB, CRM, etc), 
ou CNH. 
 

Visto 

 

 
 

 

Certificado Internacional de 

Vacina contra Febre Amarela 
 

 

        - obrigatório     - não obrigatório 


