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CARNAVAL 2016 

 
 
 

DESERTO DO ATACAMA 
 
 
 

 
 

Deserto do Atacama, Chile – 5 dias, de 06/02/16 a 10/02/16. 
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A EXPERIÊNCIA 
O Alto Atacama possui uma espetacular e privada localização, 
incrustado num vale de tranquila beleza, às sombras das ruínas de 
Pukará Quitor e ao lado do Rio São Pedro. Apesar de estar a somente 3 
km da cidade de São Pedro, a distância é suficiente para assegurar ao 
hóspede máxima tranquilidade e um lugar privilegiado para desfrutar 
do impressionante céu noturno de Atacama.  
 
Um leque único de atividades culturais e de excursões ativas permite 
ao hóspede escolher o que mais lhe agrade, ou talvez desfrutar da 
piscina ou spa. O chef do hotel mescla clássicas receitas mediterrâneas 
com sabores nativos chilenos para criar uma gama de delícias 
culinárias. 
 
As dependências do hotel possuem um toque artístico e se mantêm 
simples e charmosas. Possui um completo spa, área para Yoga, 
nascentes de água quente, decks de madeira com 6 piscinas, bar 
internacional e uma acolhedora sala comum com uma grande lareira. 
 
ACOMODAÇÃO 
O hotel possui 32 quartos espaçosos, decorados com artesanato local. 
Todos têm um terraço privado com uma linda vista. Os quartos seguem 
o conceito do Alto Atacama, que se traduz em luxo com simplicidade e 
tranquilidade. 
 
SPA E PISCINAS 
Apesar de estar no mais seco dos desertos, a água das neves glaciais faz 
de São Pedro de Atacama um verdadeiro oásis e com que o spa seja 
uma experiência revigorante. As opções do spa do hotel incluem sauna 
finlandesa, banhos turcos, duchas escocesas, banheiras para banhos 
quentes tanto interiores e exteriores, entre outras. 
 
Já as 6 piscinas ao ar livre dão para o belo Vale Catarpe. Um muro 
circundante feito com as pedras do deserto mantém a privacidade de 
cada uma das piscinas. 
 
ATIVIDADES 
Algumas das atividades oferecidas pelo hotel são visitas aos seguintes 
locais: Toconao; Planície Salineira do Atacama; Vale da Lua; Garganta 
Jere; Petróglifos; Gêiseres Tatio; Lagoas Altiplânicas; Aldeias 
Altiplânicas; Planície Salina Tara. Além disso, conheça a cultura 
Licanantay. 
 
Caminhadas 
Desenhadas para pessoas de diferentes níveis de condição física, há 
excursões suaves e outras exigentes, todas acompanhadas por 
experientes guias. Devido às características do deserto do Atacama, a 
aclimatação é um fator importante. Destinos: Caminhada pelo Vale da 
Lua; Los Colorados; Desfiladeiro Kari; Desfiladeiro Los Cardones; Alto 
Catarpe; Tambo Catarpe; Catarpe – Garganta do Diabo; Waillar; 
Desfiladeiro Quezala; Toco. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
Um dos poucos destinos que 
se pode visitar o ano todo. O 

deserto do Atacama é um 
lugar bem frio à noite e quente 

durante o dia. As 
temperaturas podem oscilar 

entre 0 e 25°C. É o clima mais 
seco do mundo, mas ao 

mesmo tempo San Pedro do 
Atacama é um oásis verde por 
estar localizado na confluência 
de 2 rios. Fica a 2.443 msnm. 
O clima é ótimo o ano inteiro 
com chuvas ocasionais entre 
janeiro e março, inverno do 

altiplano. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários a partir de 

Santiago para o aeroporto de 
Calama. Depois mais 1h30 de 

carro, de Calama para San 
Pedro de Atacama. 
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Montanhismo 
Expedições ao Vulcão Toco (5.604 msnm, duração de meio dia), Morro Kimel (4.280 msnm, duração de meio 
dia) e Vulcão Licancabur (5.916 msnm, duração de 3 dias). 
 
Astronomia 
O céu do norte do Chile é famoso por estar entre os mais límpidos do mundo devido à especial combinação 
de alguns elementos tais como a altura de seus terrenos, clima extremamente seco e estar a uma 
importante distância de todas as possíveis fontes de poluição luminosa. No Atacama, a experiência de 
observar o céu é realmente impressionante, pois permite observar constelações de estrelas, inclusive a olho 
nu. Durante o verão pode-se desfrutar da visão de Orion, Betelgeuse e Aldebarán, enquanto no inverno é 
possível contemplar as constelações de Escorpião com Antares e Tucán 37. O hotel possui um tour para seu 
observatório e palestra demonstrativa das constelações. 
 
Mountain Bike 
A geografia do Atacama é perfeita para praticar mountain bike e há diversos tipos de trilhas para diferentes 
níveis de pedalada. O explora Atacama oferece mais de 10 explorações de bicicleta, para adultos e crianças. 
A maior parte dos trajetos é de dificuldade moderada, ainda que haja também caminhos para ciclistas mais 
experientes. Nós lhe proporcionaremos todo o equipamento necessário: bicicletas Cannondale com 
amortecedor dianteiro, luvas e capacetes. 
 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer 

as melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 
US$ 2.628 por pessoa em acomodação dupla na categoria Catarpe. 
 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por pessoa. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para viagens feitas de 06/02/16 a 10/02/16. 

 Check-in às 15h e check-out às 12h.  

 Crianças com até 4 anos não pagam quando ficam no mesmo apartamento que os pais. 
 
INCLUI 

 Hospedagem em acomodação dupla ou single, de acordo com a categoria escolhida. 

 Pensão completa. 

 Bar aberto, exceto bebidas premium. 

 Traslado para e de volta do aeroporto de Calama e de San Pedro de Atacama. 

 Atividades.  

 Guias bilíngues. 

 SPA, exceto tratamentos. 
 

NÃO INCLUI  

 Passagens aéreas. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Seguro de viagem. 

 Bebidas premium. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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