TURISMO AVENTURA EM SALTA

Conhecendo Salta, a Linda, fazendo turismo aventura, desde rafting até cavalgadas

7 Dias - 6 Noites
9
9
9
9
9

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

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Salta - City Tour em bicicleta
Recepção e traslado do Aeroporto de Salta ao Hotel. Recorreremos a cidade em bicicleta, desde a Parte
central, Teleférico, Cerro San Bernardo, Monumento a Güemes, Museu de Antropologia, Estação de
trens, Plazoleta Legislatura, Balderrama, Mercado Artesanal, Casona del Molino, até a Praça 9 de Julio.

Safári às Nuvens
Café da manhã no Hotel. Faremos o "Safári às Nuvens", unindo três trajetos fundamentais do Noroeste
Argentino: na primeira parada, o "Caminho às Nuvens", seguindo o traçado das vias do conhecido Trem
das Nuvens, por La Quebrada del Toro, até San Antonio de los Cobres.
O segundo caminho é o cruzamento da Puna pela Rodovia 40, chegando até as Salinas Grandes de
Jujuy. E finalmente, a descida da Cuesta de Lipán, chegando ao pitoresco povoado de Purmamarca ao pé
do Cerro de los Siete Colores. Regressaremos a Salta pela tarde.
Nota: Pode-se optar pelo Trem das Nuvens.

Quebrada de Humahuaca
Café da manha no Hotel. Excursão de dia inteiro à Quebrada de Humahuaca e seus Povoados
Prehispânicos, que parecem detidos no têmpo. Deixaremos Salta para avançar até San Salvador de
Jujuy, onde faremos uma breve visita à cidade. A nossa viagem continua pelo caminho de precipícios
que comunica Reyes com as lagoas de Yala, nossa primeira parada, para observar as lagoas ao pé do
cerro Chani.
Estes 12 espelhos de água estão a mais de 2.000 m sobre o nível do mar, delimitados por bosques de
"alisos" e pinheiros do cerro. Deixaremos Yala e El Volcán, povoados entre os quais pode-se ver os
cerros Abra Blanca, Santuyo e El Manzano para chegar a Tumbaya, onde havia assentamentos indígenas
omaguacas.
Passaremos pela Posta de Hornillos e depois por Maimará que está encravada no centro da quebrada.
Observaremos os cerros multicoloridos que formam a pitoresca Paleta del Pintor. Seguindo ao norte,
chegaremos a Tilcara onde percorreremos o famoso Pucará. Trata-se de uma reconstrução de um
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povoado pré-hispânico omaguaca que viveu há 900 anos. Antes de chegar a Humahuaca, deixaremos
Huacalera e Uquía. Regresso a Salta.

Cavalgada em San Lorenzo
Café da manhã no Hotel. Passaremos o dia na vila de San Lorenzo, com seus frondosos caminhos e
sombras reparadoras. Esta linda vila de veraneio convida ao relaxamento, contemplando seu verde. Para
descobrir o vale de Lerma e os arredores saltenhos, nada melhor que uma tranqüila cavalgada. As sestas
de verão em Salta deixam a cidade imóvel, suspendida no calor.

Rafting Rio Juramento
Café da manhã no Hotel. Desceremos o rio Juramento em balsa, com grau de dificuldade III. Poderemos
observar pegadas de dinossauros e algas fósseis. O rafting é de 4 horas aproximadamente.
Inclui curso introdutório de Rafting, curso introdutório de segurança, guia profissional, caiaque de
segurança, provisão de equipamento necessário, capacetes, salva-vidas, jaqueta e calça impermeáveis.
2 horas de puro Rafting (12 km de trajeto).

Trekking Quebrada de San Lorenzo
Café da manhã no Hotel. Nos meteremos por caminhos na Selva Montana para contemplar os secretos
da mãe natureza, acompanhados por guias especializados que farão desta uma experiência inesquecível.
Este é um trekking de baixa dificuldade, com duração de 3 horas aproximadamente.
Opção de Trekking Los Cajones - San Lorenzo
Este é um trekking completo, de dia inteiro, com dificuldade média. Subiremos por «La Quebrada» para
chegar às montanhas da Cordilheira Oriental. No trajeto recorreremos partes cobertas pela «Selva
Montana», com imponentes árvores como Ceibos, Nogales, Laureles, Cedros, Cebiles, Arrayanes e
Alisos, entre outros, exuberantes samambaias, plantas epífitas e trepadeiras, característicos deste
bioma. Neste Trekking se observam as melhores vistas do Valle de Lerma e da Cordilheira Oriental, até o
Oeste.

Salta - Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Salta. Recepção e traslado do Aeroparque Doméstico
Jorge Newbery (Buenos Aires) ao Aeroporto Internacional de Ezeiza.
Fim de nossos serviços.
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