ROTEIRO ATACAMA
Viajar é a minha terapia!

Destino
contato@anajuviaja.com

Aqui você encontrará o meu roteiro na íntegra.

Informações importantes:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Identificação: Rg ou passaporte são aceitáveis, não necessita
de visto.
Vacinação não é obrigatória
Moeda: Pesos Chilenos ou dólar. Nada de real por aqui, se
possível leve tudo em espécie, alguns restaurantes aceitam o
cartão de crédito, mas lembre-se você está no deserto.
Conversão: peso chileno dividido por 200 ou divida por 2 e
corta os dois zeros.
Fuso Horário: 1 hora è menos do horário de Brasília
Clima: Árido e seco, dificilmente chove ou neva. No nosso caso
não nevava há 4 anos e a nevasca que teve acabou cancelando
vários passeios (isso não é comum).
Altitude: Alguns sintomas podem surgir como dor de cabeça,
mal estar, enjoos, cansaço e falta de ar.
Caixa eletrônico: Rua Caracoles (rua principal)
Não é um destino barato.
Passeios: Os valores mudam de acordo com a empresa
contratada.
Voltagem: 220V, entradas padrão C (duas entradas redondas).

ㅡ
Guia de viagem

1 dia /
VOO SANTIAGO / CALAMA / SAN PEDRO DO ATACAMA - DURAÇÃO:

Sobre o hotel: O hotel é bem localizado, ﬁca próximo à rua principal possuem
bangalôs feitos de adobe e madeira, decoração rústica. Amamos muito!
Sugestão do dia:
Passeio: Valle de la Muerte, Pedra do Coyote e alguns pontos de visita no Valle
de la luna, Três Marias, Grande Funa, Anﬁteatro, Mina de Sal desativada.
Horário: 15:00 – 19:30 (inverno)
Empresa: Ayllu atacama

Sugestão da noite: Caracoles (rua principal)

2 dia / SAN PEDRO DO ATACAMA
Sugestão do dia: TERMAS DE PURITAMA E LAGUNA CEJAR

Paradas: 8 piscinas termais.
Horário: 09h00 – 13h00

Paradas: Laguna Cejar, Ojos del Salar e a Lagoa Tebinquiche.
Horário: 15h00 – 19h30 (inverno)

Sugestão da noite: Rua Caracoles (restaurantes)

3 dia /
Sugestão do dia: LAGUNAS ALTIPLÂNICAS + PIEDRAS ROJAS
Paradas: Visitamos o povoado de Socaire, as duas lagoas acima dos 4.000
metros de altitude Miscanti e Miñiques e Piedras Rojas (Salar de Talar), um
lugar impressionante e encantador.

Sugestão da noite: Rua Caracoles (Restaurantes)

4 dia /
Sugestão do dia: GEYSER EL TATIO
Paradas: Campo Geotérmico, Piscina termal e o Povoado de Machuca.
Horário: a partir das 5h30 às 12h30

Obs. não ﬁzemos o passeio porque nevou no deserto e estava suspenso.
Plano b: passear, caminhar, andar de bike, massagem e yoga no spa kimal

Sugestão da noite: Rua Caracoles (rua principal)

5 dia /
Sugestão do dia: Tour do Vinho
Sugestão da noite: TOUR ASTRONÔMICO - 21h - imperdível!

6 dia /
VOO SAN ANDRÉS / CARTAGENA - DURAÇÃO 1H 30MIN - 12:55 ÀS 14:22

ㅡ
Dicas extras

DICAS
●

Na mala: Hidratante corporal e labial, rinossoro, analgésicos
(remédio para dor), antieméticos ( náuseas e vômitos), dê uma
olhada no post de remédios para a viagem, vai valer a pena!

ㅡ
Considerações

Dedico este roteiro de viagem aos companheiros que ﬁzeram parte dela: Taty,
Jef e Carol que ﬁzeram dela inesquecível!

