TRANSPUNA EM 4X4

Uma viagem espéciale m 4x4 à Puna, conhecendo Tolar Grande: o Coraçao da Puna

5 Dias - 4 Noites
9
9
9
9

Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta - City Tour
Recepção e traslado do Aeroporto de Salta ao Hotel. City Tour por Salta com ascenso ao Cérro San
Bernardo. Faremos um city tour visitando a Catedral, a Igreja de San Francisco, o Cabildo, o Museu
Histórico do Norte, o Mercado Artesanal e o Cerro San Bernardo.
A igreja de San Francisco é um magnífico templo da ordem franciscana que possui uma arquitetura
particular e finos detalhes de ornamentação. A edificação do Cabildo foi feita em diferentes etapas,
oferecendo expressões do barroco. No Mercado Artesanal podem-se adquirir prataria ou tapeçarias. San
Lorenzo é por excelência a vila para veraneio de Salta.

Tolar Grande - Corazón de la Puna
Café da manha no hôtel. Viajaremos ao coraçao da Puna: Tolar Grande. Visitaremos o Vale de Lerma, a
Quebrada del Toro, San Antonio de los Cobbre, Pocitos e Tolar Grande. Iremos à Campo Quijano,
chamado o Portal de los Andes para seguer nossa rota pelo caminho do Trem às Nuvens observando o
Viaducto el Toro. Faremos uma caminhada pelo seu interior, que é um espetáculo único.
Ingressaremos às Ruinas de la Cultura Pre-Incaica de Tastil. Atravessaremos o primeiro paso andino em
Abra Blanca pa 4.089 metros sobre o nivel do mar, com uma vista do Noevado del Acay e de toda a
Puna. A Puna é o altiplano de 3.550 metros sobre o nivel do mar de promédio de altura que se estende
do centro de Bolivia até o Norte de Argentina e Chile.
Chegaremos ao povo de San Antonio de los Cobres. À tarde, continuaremos por Abra de Chorrillos
(4.500 metros) e logo, por Pocitos onde percorreremos o Deserto del Laberinto, formado de argila, terra
rosa e cristáis de gesso, chegando até o Salar de Arizaro, que é uma das visuáis mais impressionantes
da Cordilheira dos Andes. Arribaremos ao Tolar Grande.

Tolar Grande - Salar de Arizaro - Mina de Arita - Oasis
Café da manha no hôtel. Conheceremos o segundo salar mais grande do mundo e um oásis que se
encontra oculto entre as montanhas coloradas.
Bem cedo, sairemos de Tolar Grande para atravessar o Salar de Arizaro. Visitaremos a Mina de Arita até
chegar finalmente ao Oásis. Ao crepúsculo, regressaremos a Tolar Grande.
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Tolar Grande - San Antonio de los Cobres - Quebrada del Toro - Ruinas de Tastil
Café da manha no hôtel. Saíremos muito cedo de Tolar Grande. Antes da partida faremos uma saída à
uma duna escondida para escalá-la e logo, iremos à um mirante onde poderemos apreciar os cores e
silêncios da Puna. Pararemos para ver os Ojos de Mar, trata-se de poços de água azuñ e verde em meio
de um branco salar. Retornaremos ao Laberinto, passaremos por Pocitos para chegar finalmente a San
Antonio de los Cobres. À tarde, chegaremos à Quebrada del Toro visitando as Ruinas de Tastil. Ao
crepúsculo conheceremos a panície salteña, antes de chegar a Salta.

Salta
Café da manha no hôtel. Traslado ao Aeroporto de Salta.
Fim de nossos serviços.
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