TALAMPAYA & VALLE DE LA LUNA (ISCHIGUALASTO)

Canhao do Talampaya, Valle Fértil, Valle de La Luna, (Ischigualasto) e Difunta Correa

4 Dias – 3 Noites
9
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
Entradas às reservas e parques nacionais
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

San Juan
Recepção e traslado do Aeroporto de Mendoza ao Hotel. City Tour percorrendo bodegas sanjuaninas.

Valle Fértil e Valle de La Luna (Parque Provincial de Ischigualasto) - Difunta Correa
Café da manha no Hotel. Excursao de dia completo ao Valle Fértil e ao Valle de La Luna. Ischigualasto é
um enorme jacimento paleontológico do período triássico da era mezozoica (aproximadamente 250
milhoes de anos) . Pela morfologia do relevo é conhecido comúnmente como o Valle da Lua. A natureza
trabalhou por anos as pedras do lugar, modelando enormes esculturas naturáis, produto da erosao do
vento, chuva e a temperatura. O macizos se desgastam primeiro por suas capas mais brandas dando
lugar a extranhas formas. Esse é o caso de, El Submarino, que é uma das geoformas mais populares do
Parque.

Canhao do Talampaya
Café da manha no Hotel. Excursao de dia completo ao Canhao do Talampaya. Foi declarado Patrimônio
Mundial da Humanidade pela UNESCO. Talampaya, é uma completa amostra de um dos ecosistemas
nativos menos representado no Sistema nacional de Áreas Naturáis Protegidas: o Monte. Ao longo do
canhao do rio Talampaya, encontram-se milenários bosques de algarrobos, enmarcados entre paredes
de quasi 100 metros de altura que lhe dao à paisagem um atrativo único. Um mural de treze metros de
longitude cheio de petroglifos, talvez o maior registrado , junto a outros dispersos pelo sítio, constituim
um patrimônio cultural de incalculável valor que deve ser resguardado para sempre para as futuras
generaçoes. Afloram na área depósitos sedimentários do Pérmico e o Triássico ricos em fósseis,
especialmente de grandes anfibios e repteis. Regresso a Valle Fértil.

Café da manha no Hotel. Traslado ao Aeroporto de San Juan.
Fim de nossos serviços.
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