NORTE ARGENTINO COM TOUR DE VINHOS EM CAFAYATE E TREM ÀS NUVENS
TUCUMÁN - CERRO SAN JAVIER - VILLA NOUGUÉS - TAFIL DEL VALLE - AMAICHA DEL VALLE COM MUSEU PACHAMANA - RUÍNA DE QUILMES - CAFAYATE COM
TOUR DE VINHOS - JANTAR HARMONIZADO NO RESTAURANTE PÁTIOS DE CAFAYATE DA VINICILA EL ESTECO - QUEBRADA DAS CONCHAS - SAN LORENZO SALTA - TREM ÀS NUVENS (OU SIMILAR) - EXPERIÊNCIA DO ALTIPLANO - PURMAMARCA - QUEBRADA DE HUMAHUACA - HUMAHUACA - TILCARA - JUJUY

ENT RE VAL ES, RAVI NAS, VI NÍ CO L AS, DE SFI L ADEI RO S E MO NT ANHAS
21/10 a 29/10/22 | 9 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
SOBRE OS DESTINOS » Se o que você procura é sentir a paisagem e não apenas apreciá-la, estas excursões pelo norte da
Argentina são para você! O norte da Argentina não costuma ser a primeira região que vem à mente quando pensamos no país, mas será
nas províncias de Tucuman, Salta e Jujuy que você vai apreciar paisagens que jamais achou que encontraria em terras Hermanas:
formações rochosas espetaculares, com direito a um bom vinho, climas desérticos e um gostinho da cultura andina que resiste ao tempo. O
norte da Argentina faz fronteira com Bolívia e Chile, e o cenário por aqui é completamente diferente do restante do país. Você se
surpreenderá com os cenários, cores e sabores, junto com a cultura local e temos a certeza de que vão adorar conhecer esta região. Há
muito o que fazer no norte da Argentina, mas é possível visitar tudo de uma vez só. Por isso, preparamos um roteiro bem planejado para
você conferir de perto as atrações imperdíveis de Tucuman, Salta e Jujuy, incluindo os melhores passeios da região. Roteiro adaptado às
pessoas de todas as idades, com todo cuidado, conforto e apoio necessários para sua segurança e encantamento, exceto para
pessoas com mobilidade reduzida e crianças sem acompanhamento! Lugares limitados a 26 pessoas. Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
21/10/22 (1º dia, Sexta) PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / TUCUMAN (ÁEREO): Com pelo menos 3h de antecedência ao horário do
voo, apresentação do grupo no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, munido de sua carteira de identidade ou passaporte, bem como
outros documentos que serão informados oportunamente, para viagem aérea a Tucuman (San Miguel de Tucuman). Escala para a conexão
em Buenos Aires (Aeroparque); chegada, migração para a entrada a Argentina, retirada das bagagens para a conferência pela Aduana
Argentina. Em momento oportuno check in para o voo doméstico a Tucuman, partida do voo às 13:10h, chegando ao destino em torno das
15:05h (sujeito a alteração). Recepção pela equipe local e traslado ao hotel no centro da cidade. Acomodação no hotel e restante do tempo
livre. Opcional: Peña Tucumana c/comida crioula/típica (empanadas tucumanas, humitas, tamales etc. e música ao vivo). Hospedagem.
22/10/22 (2º dia, Sábado) TUCUMÁN - CITY TOUR + CERRO SAN JAVIER E VILLA NOUGUÉS: Café da manhã no hotel e
posteriormente city tour a pé, com guia local, pelo centro histórico da cidade de Tucumán, tais como a Plaza da Independência, Casa da
Independência ou a Casa Histórica onde em 9 de julho de 1816 foi declarada a independência das Províncias Unidas del Río de la Plata
sobre a coroa espanhola. Tucuman é o berço da independência Argentina e considerada o Jardim da República, Iglesia de San Francisco,
Iglesia de la Merced, Palácio do Governo, e tour panorâmico pelos arredores da cidade e visita do Cerro San Javier (18 km de Tucuman)
com estrada em Caracol e no topo um mirante para apreciar todo o vale, a cidade de Tucuman do alto, a cordilheira dos Andes e uma
estátua emblemática do Santíssimo Cristo, que está entre as 10 esculturas de Cristo mais altas do mundo e a continuação visita da cidade
de Villa Nougués, a 35 minutos de San Javier, continuando pela rota 338. Esta vila de verão que se ergue em meio a centenas de árvores
de intenso verde, conta a história de Tucumán no século XIX com paisagens que parecem saídas de um conto de fadas. As hortênsias que
crescem no local, ao lado da Capela de arquitetura gótica, são algumas das fotos que você não vai querer deixar de levar consigo das
muitas faces de Tucumán. Almoço livre (não incluído) e retorno à cidade de Tucuman, restante do tempo livre. Hospedagem.
23/10/22 (3º dia, Domingo) TUCUMAN / TAFI DEL VALLE / AMAICHA DEL VALLE / QUILMES / CAFAYATE (290 km): Café da manhã
no hotel, check out do hotel e saída, em torno das 08:30h, em direção a Cafayate pela Rodovia Nacional 38, percorrendo o coração
canavieiro da província, passando por Famaillá e Acheral. Continuando pela rodovia provincial 307, passagem pela Quebrada de los
Sosa com sua densa selva subtropical. Visitas breves com descidas ou panorâmicas no trajeto, antes de chegar a Tafi del Valle, tais
como o Monumento ao Índio, Parque de los Menhires - El Mollar e Dique La Angostura. Chegada a Tafi del Valle (2.000 metros), visita à
Capela Jesuíta de La Banda e ao Museu Arqueológico. Tempo livre para fotos pelo centro e almoço livre (não incluído). A continuação
seguimos por Abra del Infiernillo (3.042 m), descida para os Vales Calchaquies, Ampimpa, Amaicha del Valle, parada para visitar o
muséu Pachamama (ingresso incluído) e finalizando as visitas na Ruínas de Quilmes (ingresso incluído e visita guiada), esta ruína é o
maior assentamento pré-hispânico da Argentina e um local escolhido pelos locais para defender-se do inimigo. Essas ruínas pertenciam
aos nativos Calchaquies que se estabeleceram nas encostas e na cordilheira chamada Calchaquies. Até hoje conservam crenças
religiosas, rituais, festas, arte, música e técnicas agrícolas com um patrimônio vivo. Chegada a Cafayate ao final da tarde, acomodação no
hotel e restante do tempo livre. À noite JANTAR NOITES MÁGICAS no Restaurante do Hotel Pátio de Cafayate e VINICOLA EL ESTECO.
Jantar preparado com a Chef natural de Cafayate, cozinheiros da região, alguns produtos da horta própria e harmonização com os
melhores vinhos produzidos na Vinícola. Hospedagem.
24/10/22 (4º dia, Segunda) CAFAYATE - TOUR DE VINHOS: Café da manhã no hotel e posteriormente tour panorâmico pela cidade para
reconhecimento da região. A região de Cafayate conta com o seu microclima excepcional que é propícia para a plantação de videiras
e elaboração de vinhos, com grandes cultivos parreirais e bodegas de vinho que iniciaremos a visita da famosa VINICOLA ETCHART,
onde conheceremos as técnicas de cultivo, degustação, elaboração de vinhos, principalmente do vinho Torrontes de altitude; esta região
de Salta é conhecida mundialmente pela produção de vinhos desta variedade, pois seu microclima é propício para a uva Torrontes. Os
vinhos brancos produzidos a partir desta uva são frescos e combinam bem com as comidas apimentadas do noroeste argentino.
Posteriormente visita da Adega da VINICOLA EL PORVENIR para conhecer em detalhe a adega, a produção e a elaboração dos vinhos
MALBEC de altitude, nos tanques, cubas de carvalho e ovos de cimento. Tour orientado por especialista para conhecer mais sobre o
terroir da região e os diferentes tipos de uvas e a seguir, degustação de vinhos e piquenique com empanadas saltenhas. Almoço livre
(não incluído) e para complementar a experiência dos vinhos, visita do museu privado da adega Vasija Secreta, sala de barris e setor de
produção. Passeio pelas vinhas, degustação de vinhos e espumante. Obs.: Se a Vasija Secreta não abrir para a visitação, será visitada a
VINICOLA NANNY que processam vinhos orgânicos, de uvas cultivadas em San José de Chimpa, Cafayate, a 1.800 metros acima do nível
do mar. A bodega é pequena e a visita é super recomendada, os vinhos são muito gostosos, destaque para o Malbec e o Tannat. Conta
com loja de vinhos, um pátio interno estilo colonial. A ordem das visitas poderá ser alterada. Hospedagem.

NORTE ARGENTINO COM TOUR DE VINHOS EM CAFAYATE E TREM ÀS NUVENS
ENTRE VALES, VINÍCOLAS, RAVINAS, DESFILADEIROS E MONTANHAS
21/10 a 29/10/22 | 9 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
25/10/22 (5º dia, Terça) CAFAYATE / QUEBRADA DAS CONCHAS / VILLA DE SAN LORENZO / SALTA (200 Km): Café da manhã,
check out do hotel e posteriormente saída em viagem rodoviária com destino a Salta, pela Quebrada de las Conchas - no trajeto de
Cafayate a Salta, onde você pode ver diferentes formações feitas pela erosão do vento e da chuva, algumas das formações são: obelisco, o
prego, o frade, a Garganta do Diabo e o anfiteatro entre outros. Continuação por Alemania, Coronel Moldes, chegando a Villa de San
Lorenzo perto das 12:30h, tempo livre para caminhada nesta vila de verão e para o almoço (não incluído), posteriormente, perto das 15:00h
traslado ao hotel de Salta para acomodação e restante do tempo livre. SALTA: uma das cidades coloniais mais antiga e mais bonita da
Argentina, que foi fundada para servir de ponto estratégico entre as rotas coloniais para o trânsito entre o Vice-reinado do Peru e o Vicereinado de La Plata. Hospedagem.
26/10/22 (6º dia, Quarta) SALTA - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente início do city tour Salta, com guia local,
iniciando pelo centro histórico, Praça central, onde estão localizados o Cabildo, a Catedral e o Museu de Arqueologia de Alta Montanha
(visita com ingresso) e a continuação visita do Mercado de Artesanato e para finalizar visita do Cerro San Bernardo, que possui uma bela
vista panorâmica da cidade e um teleférico (com ingresso para descer de teleférico). O tour termina em torno das 13:00h, com almoço livre
(não incluído) e restante da tarde totalmente livre para visitar shopping, feiras... etc.
27/10/22 (7º dia, Quinta) SALTA / SAN ANTÔNIO DE LOS COBRES (160 km) - TREM ÀS NUVENS / JUJUY (215 km): Café da manhã,
checkout do hotel e posteriormente viagem rodoviária, acompanhado de guia local, com destino ao altiplano argentino (alturas que oscilam
de 3.000 a 4500 m sobre o nível do mar) e Jujuy. Saída com transporte privativo, em torno das 07:45h, a San Antônio de los Cobres, local
de partida do passeio ferroviário TREN A LAS NUBES, com saída às 12:00h para o Viaduto La Polvorilla. O percurso será de 1h até o
viaduto que fica a 4.200 m de altitude, onde atravessa a obra mais imponente da engenharia do século passado. Parada de 30 minutos e
logo se inicia o retorno a San Antônio de los Cobres, com parada para almoço (não incluído) e interação com a comunidade local, com
tempo para compras de lembranças da região. Em momento oportuno, continuação da viagem a Jujuy, em viagem pelo Altiplano com
estrada de terra de 95km em boas condições e paisagens andinas de tirar o folego até a estrada RN52 totalmente asfaltada. Descida
para Purmamarca com parada técnica e posteriormente Jujuy, onde a chegada será a partir das 18:00h. Acomodação no hotel e restante
do templo livre. Sugestão: O Hotel Howard Johson de Jujuy conta com cassino para quem quiser tentar a sorte. Hospedagem.
Obs.: Em caso de não funcionamento do TREM ÀS NUVENS, o passeio será todo rodoviário, denominado BUS A LAS NUBES.

28/10/22 (8º dia, Sexta) JUJUY / PURMAMARCA (MORRO DE 7 CORES), TILCARA / HUMAHUACA (262 Km ida/volta): Café da
manhã no hotel ou box lunch em função do horário da saída do hotel (05:30h) para um tour de dia inteiro, iniciando por Purmamarca, onde
teremos a oportunidade de observar o famoso Cerro de Siete Colores com cores diferentes pela manhã em função dos primeiros raios
solares, depois entraremos na Quebrada de Humahuaca, observando a famosa Paleta do Pintor e a seguir chegaremos a Tilcara para
visitar sua impressionante ruína/fortaleza da época dos Inkas (com ingresso), parada em Uquía para visitar sua Igreja, que guarda uma das
coleções mais importantes dos famosos "Ángeles Arcabuceros", exemplos emblemáticos da pintura de Cuzco. Por último visitaremos
Humahuaca, acompanhado de um nativo como guia local, visita do Monumento aos Heróis da Independência. Almoço livre (não incluído) e
breve tempo livre para caminhar pelos becos típicos da cidade, visitar lojas de lembranças etc. Oportunamente retorno a Salta, passando
pela cidade de Jujuy para um tour breve panorâmico e logo seguimos diretamente a Salta, onde a chegada está prevista para às 18:30h.
Restante do tempo livre. Hospedagem.
A quebrada de Humahuaca é um itinerário cultural de 10.000 anos, com o povo homônimo; foi declarada Patrimônio Mundial da
Humanidade pela UNESCO. Por seus caminhos ingressaram os Incas, e até hoje conservam crenças religiosas, rituais, festas, arte, música
e técnicas agrícolas que são um patrimônio vivo. Este passeio é considerado um ícone turístico do norte argentino pelo seu passado, pela
hospitalidade de sua gente, onde a maioria são nativos, pelos contrastes das paisagens, aromas, sabores e cores vivenciadas no trajeto.
29/10/22 (9º dia, Sábado) JUJUY / SALTA (136 km) // SALTA / BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã, checkout
do hotel e posteriormente, em torno das 07:45h, traslado do Hotel de Jujuy ao Aeroporto de Salta para viagem aérea de retorno a Porto
Alegre/RS com escala no aeroporto regional Aeroparque de Buenos Aires para a conexão com o voo direto a POA, onde a chegada esta
prevista a partir das 19:45h. FIM DOS SERVICOS.
SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Bilhete aéreo em voo regular, classe econômica, da Aerolíneas Argentinas: POA/BUE/TUCUMAN // SALTA/BUE/POA.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários do Brasil e da Argentina, tais como taxas de embarque, de emissão, de migração etc.
-Franquia: 1 bagagem de mão de até 10kg e 1 bagagem despachada de até 23 kg com as medidas padrão das malas.
-Traslado privativo, com assistência de guia local, do Aeroporto de Tucuman ao Hotel no centro da cidade.
-City tour privativo com guia local para conhecer a cidade de Tucuman, visita do Cerro San Javier e Villa Nougués.
-Traslado rodoviário com guia local de Tucuman a Cafayate, visita de Tafi del Valle, Museu PACHAMAMA e as Ruínas de Quilmes.
-Tour Vinícola Etchart e Vinícola El Porvenir com degustações de vinhos e afins e piquenique especial + Vasija Secreta (Museu).
-01 jantar harmonizado com bebidas alcoólica limitada e água mineral no Restaurante Pátios de Cafayate na Vinicola Bodega em Esteco.
-Traslado rodoviário com guia local de Cafayate a Salta, com paradas para ver as formações nas rochas da Quebrada las Conchas.
-City tour de chegada pela cidade de Salta, com visita da Vila San Lorenzo e o Museu de Arqueologia de Alta Montanha.
-Passeio de dia inteiro com guia local em Micro-Ônibus + TREM ÀS NUVENS + Micro-ônibus, de Salta a S. Antônio de los Cobres a Jujuy.
-Passeio de dia inteiro com guia local em Micro-Ônibus para visitar PURMAMARCA (Morro de 7 cores), Humahuaca, Tilcara e Jujuy.
-Ingressos para todos os museus e ruinas conforme descrito na programação, exceto visitas fora do programado.
-Traslado privativo, com assistência de guia local, do Hotel de Salta ao Aeroporto de Salta para voo de retorno ao Brasil.
-Guia acompanhante desde POA durante toda a viagem e guias locais em português ou espanhol.
-Doleiras, etiquetas paras as bagagens e bolsa pequena de mão para o dia a dia.
-Seguro de viagem internacional - USD 30.000 ou similar com limite de idade de 80 anos - sem cobertura COVID.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Ticket aéreo na classe executiva ou primeira classe, assentos prioritários ou comfort e excesso de bagagem.
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam o bom andamento da viagem.
-Adicional seguro COVID (favor consultar).
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte aérea em data ou classe diferente do grupo.
-Passeios, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou realizar fora da programação.
-Passeios opcionais, visitas fora da programação, ingressos não mencionados claramente como incluídos.
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis ou nos aeroportos.
-Gorjetas para guias locais / motoristas.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 5,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 10,00 por dia / limite de 80 anos.
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OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE » A ordem das visitas programadas poderá ser alterada, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da
viagem, sem deixar de cumprir a programação, exceto por força maior. Consulte seu guia acompanhante sobre possibilidades de passeios
opcionais no seu tempo livre. Estamos e estaremos sempre cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua viagem!

SOBRE O VALOR POR PESSOA DOS PACOTES INTERNACIONAIS »
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente, pelo sistema em REAIS, conforme
abaixo, e no DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores atualizados estão disponibilizados na última página.
HOTÉIS RESERVADOS E PREVISTOS »

21/10 a 23/10/22 - Tucuman - HOTEL AMERIAN TUCUMAN: https://amerian.com/hotel/amerian-tucuman-apart-suites
23/10 a 25/10/22 - Cafayate - HOTEL ASTÚRIAS https://www.cafayateasturias.com
25/10 a 27/10/22 - Salta - HOTEL PROVINCIAL PLAZA: https://provincialplaza.com.ar
27/10 a 29/10/22 - Jujuy - HOTEL HOWARD JHONSON: https://hjjujuy.com.ar
SOBRE OS HOTÉIS NOS DESTINOS »
-Alguns dos hotéis poderão pedir cartão de crédito ou depósito em espécie como garantia para cobrir eventuais consumos do frigobar ou danos.
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e é oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.

PARTE AÉREA CONFIRMADA AEROLINEAS 26 LUGARES - LOC CJQYZG »
21/10/22 AR1235 08:20 10:05 POA AEP (Porto Alegre / Buenos Aires)
21/10/22 AR1484 13:10 15:05 AEP TUC (Buenos Aires / Tucuman)
29/10/22 AR1457 12:40 14:40 SLA AEP (Salta / Buenos Aires)
29/10/22 AR1232 18:10 19:45 AEPPOA (Buenos Aires / Porto Alegre)
Obs.: Alguns horários poderão ser alterados pela Aerolineas Argentinas, sem prejudicar o cumprimento da programação.
Franquia de bagagem de mão: 1 mala de 10 kg; franquia de bagagem despachada: 1 mala de 23 kg.
PARA A PARTE RODOVIÁRIA »
MICRO-ÔNIBUS COM MALEIRO DE 26 LUGARES PARA 18 a 20 PESSOAS considerando que os trajetos são curtos e para a melhor locomoção em locais
onde fica difícil aceder em ônibus de 40 lugares ou mais.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem à Argentina podem viajar somente com a carteira de identidade brasileira, expedida a menos de 10 anos, ou
Passaporte válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos órgãos competentes.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »

O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in, no mínimo 3h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de voo internacional e viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de outros Estados poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros
ou protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras
em estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto
a fim de garantir a melhor experiência, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e encantamento!

CIRCUITO NORTE ARGENTINO com TOUR DE VINHOS e TREM ÀS N
UVENS
21/10 a 29/10/2022 - 9 dias
Emissão da confirmação:
14/08/2022 - 19:02h

Validade da cotação:
14/08/2022 a 15/08/2022 - 19:02h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
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APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD:
2.690,00)

R$ 14.180,00 convertido em Reais ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( USD

APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD:
3.560,00).

R$ 18.760,00 convertido em Reais ao câmbio da data da cotação e conforme validade ( USD

