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Quem

acompanha

o

meu

trabalho

-

principalmente no blog - sabe que o Vida
Mochileira nasceu depois da minha viagem pela
América do Sul. Foi viajando com uma amiga
por 23 dias pela Bolívia, Chile e Peru que

nasceu a vontade de compartilhar relatos de
viagem. E, desde então, eu criei um carinho
muito

especial

por

esses

lugares

(principalmente o Atacama e o Salar de Uyuni),

Pensando nas experiências inesquecíveis que eu

que eu acredito fortemente que todo mundo

gostaria que você vivesse e nas pessoas incríveis

deveria ter a chance de experienciar um dia.

que você provavelmente vai conhecer nessa
viagem, eu construí esse roteiro muito especial
junto com a Fui Gostei Trips, uma empresa de
amigos meus que já moram no Atacama há anos e
prepararam um itinerário do jeitinho que eu
acredito que você merece viver.

resumo do nosso roteiro
O Atacama é um lugar que emana uma energia muito especial, sem contar com as paisagens de

tirar o fôlego que você não encontra em mais nenhum outro lugar. E já que estamos falando de viver
experiências únicas, porque não dar um pulo no maior deserto de sal do mundo e curtir uma vibe
especial no Salar de Uyuni, que também tem visuais que vão ficar na sua memória pra sempre.

Esse roteiro é focado em aventuras, ou seja, além de curtir paisagens incríveis, você também
vai poder viver experiências diferentes em contato com esses lugares.

DIA 1: Boas-Vindas
DIA 2: Piedras Rojas e Lagunas Altiplânicas
DIA 3: Trekking de Guatin + Termas de Puritama + Camping pernoite no Vale da Micro
DIA 4: Bike tour Quebrada de Chulacao
DIA 5: Geyser el Tatio + Valle de la luna + Valle de la muerte
DIA 6: Ascensão ao Vulcão Lascar + Almoço com os locais
DIA 7 ao DIA 10: Salar de Uyuni (4 dias e 3 noites)
DIA 10: Retorno a San Pedro de Atacama + Despedida

DIA 1: Boas-Vindas
Chegada em San Pedro de Atacama! O aeroporto mais próximo e aconselhado pra você chegar é o de Calama.
* Na hora de comprar a sua passagem, a dica é olhar trajetos como São Paulo X Calama; São Paulo X Santiago X Calama. Se você estiver vindo de outra cidade que
não seja São Paulo, vale comparar quanto custa o voo saindo da sua cidade para Calama e também voos separados como, por exemplo, da sua cidade pra São Paulo e

de São Paulo pra Calama ou Santiago e depois ver um voo pra Calama.
 Um transfer vai estar te esperando no aeroporto pra te levar direto pro encontro do nosso grupo! A viagem dura em média 2 horas.
OBS: Assim que você comprar a passagem, por favor, nos informe o seu horário de chegada pra gente organizar o seu transfer. Tente evitar voos que cheguem no final
da tarde ou à noite pra você não perder a nossa festinha de boas-vindas!
Como seremos um grupo pelos próximos 10 dias, nada melhor do que quebrar o gelo e espantar a timidez com um jantar tradicional chileno (entrada, prato principal com

produtos locais do deserto e sobremesa) preparado pela galera do nosso hostel Carmenére. Teremos vinhos, sucos, pisco sour e coquetéis e, claro, uma musiquinha
animada pra celebrar a primeira noite incrível das muitas que virão nos próximos dias.

D I A 2 : P i e d r a s R o j a s e L a g u n a s A l t i p l â nic a s
Não dá pra ir ao Atacama e não fazer esse tour. Na minha opinião, é o mais lindo de todos e é imperdível. Lembra que eu falei das paisagens de tirar o fôlego?!
Então, prepare-se para se encantar com a beleza natural desses lugares.
Nesse passeio vamos ver: Povoado de Toconao e/ou Socaire, Lagunas Altiplânicas (Miscanti e Miñiques) e mirante de Piedras Rojas.
Esse é um passeio de dia inteiro (7:00 às 17:00), por isso, vale usar roupas confortáveis e ter também um casaco quentinho porque de manhã faz frio. Outras coisas

que não podem faltar na sua mochila são: água, óculos de sol e protetor solar e labial.
Ah! O nosso café da manhã e almoço estão garantidos pela galera da Fui Gostei Trips que vai preparar tudo com muito carinho pra gente. O fim do dia fica livre pra
quem quiser passear pela cidade ou fazer comprinhas.

OBSERVAÇÃO: Como a ideia é oferecer experiências incríveis por um valor acessível pra todos, optamos por não incluir todas as refeições no pacote já que comer

em restaurantes sairia muito mais caro que a gente decidir comer uma pizza, por exemplo. Na verdade, o que eu pensei foi da gente viver in loco a experiência de ser
um mochileiro em viagens e cozinhar a nossa própria comida no hostel, todos juntos em clima de master chef rsrsrsrs! Como será sexta à noite podemos curtir o
famoso karaokê no Lola depois do jantar!

* O jantar e as bebidas dessa noite serão por conta de cada um, tá? 

** No final da apresentação teremos um descritivo do que está incluso e o que NÃO está incluso.

D IA 3 : T r e k k i n g d e G u a t in + T e r m a s d e P u r it a m a +
C a m p in g p e r n o it e n o V a l e d a M ic r o
Se você gosta de trilhas, mas não quer encarar grandes altitudes nem trilhas muito longas, você vai ficar encantado com esse passeio. São apenas 7km de trilha, numa
caminhada que leva mais ou menos 1h30min junto a cactos gigantes e termina num dos lugares mais agradáveis do Atacama: As Termas de Puritama, onde há 7 piscinas
de água quentinha para relaxar.
O passeio dura o período da manhã (7:00 às 13:00) e tem incluso os lanchinhos pro trekking, roupão e um coquetel nas termas no final do trekking. É essencial você levar
água, protetor solar e labial, roupa de banho (claro que vamos entrar nas termas \o/) e chinelo.
Depois disso, partiremos pra San Pedro pra almoçar. O almoço e as bebidas desse dia são por conta de cada um, tá? Relaxa! Eu já peguei uma lista de lugares
baratos que a gente pode ir pra dividir uma pizza ou bater um PF gostoso!
Após o almoço partiremos pra uma das experiências mais marcantes da nossa viagem: Acampar sob o céu mais estrelado do mundo!
O nosso camping será no Vale da Micro. Chegaremos por volta das 17:00 para nos acomodarmos nas nossas barracas. Não se preocupe! As barracas, os sacos de dormir,

os fogareiros e os cobertores estão inclusos no passeio. Depois que todos estiverem acomodados vamos nos preparar para uma mini festa em volta da fogueira
(responsável, sem deixar resíduos) com direito à roda de conversas sobre cosmovisão indígena, astronomia, crise mundial de água e as problemáticas da exploração de
lítio no Salar do Atacama (além da atual revolução social no Chile). Sim!!! Vamos aprender muito nessa noite.
Pra nossa festinha ficar completa não poderia faltar um churrasquinho, né? Relaxa! Teremos opções para carnistas e vegetarianos - com vegetais assados, saladas,
frango, molho artesanal, choripanes, pebre tradicional chileno, batatas assadas, milho atacamenho assado, entre outras surpresas tradicionais do Atacama! As bebidas
dessa noite serão cerveja, vinho, pisco sour, pisco e sucos naturais.
E pra fazer o registro inesquecível dessa noite, é claro que teremos um fotógrafo profissional de astrofotografia pra capturar os melhores momentos!

DIA 4: Bike tour Quebrada de Chulacao
Vamos acordar com um cenário incrível nos rodeando e com um café da manhã regado pra começar
bem o dia: Café da manhã de tutifruti com caldas de arrope de chañar e algarrobo (espécies nativas de
Atacama), chás altiplânicos, café orgânico, panquecas com doce de leite, leite, iogurte natural, pó de
maqui orgânico, baguete, manteiga, abacate e ovos mexidos com merkém, cebola e tomate salteado.
Tá conseguindo sentir a vibe desse momento?! Você ali, no meio do nada, tomando café da manhã
apreciando uma paisagem tão linda que mais parece um quadro...
Depois de nos despedirmos desse cenário, voltamos para San Pedro pra almoçar alguma coisa leve.
Depois que todo mundo estiver satisfeito, a gente vai partir pra um bike tour na Quebrada de Chulacao
(13:00 às 18:00). Vamos pedalar por lugares onde nenhum carro chega e ter um contato incomparável
com a natureza. São 23km ida e volta, mas não precisa se preocupar porque teremos várias paradas
pra descanso.
As bikes e os equipamentos estarão esperando pela gente, mas é importante levar água,
protetor solar e labial e óculos de sol.
Vamos ver: Catarpe, Garganta do Diabo, Quebrada de Chulacao e Igreja de San Isidro.

* O almoço, o jantar e as bebidas desse dia são por conta de cada um, tá?

DIA 5: Geyser el Tatio + Valle de la luna + Valle de la muerte
O Geyser El Tatio é o terceiro maior campo geotérmico do mundo! Tem que chegar bem cedinho para ver os géiseres em atividade, e é o passeio que, em qualquer época
do ano, vai ter temperaturas negativas, por isso tenha certeza que você estará levando uma roupa térmica, luva, cachecol e gorro na sua mala. É muito frio, mas vale a pena!
Nesse passeio vamos ver: Geyser el Tatio e o pueblo de Machuca, onde há uma igrejinha linda e você também pode experimentar espetinho de lhama ou
empanada de queijo de cabra. Ah! No Geyser tem uma piscina de água termal (sim, bem quentinha!).

 O que levar: Água, protetor solar e labial, roupa de banho, toalha e chinelo.
Pra ver os géiseres em atividade o nosso passeio começará às 5:00 até às 13:00 (teremos um café da manhã esperando a gente) .
Voltamos para San Pedro pra almoçar e fazer o passeio mais clássico do Atacama, com um pôr do sol es-pe-ta-cu-lar! O Valle de la luna e o Valle de la muerte não poderiam
faltar no nosso roteiro (15:00 às 20:00). Pra encerrar o dia, nada melhor que um brinde (com coquetel) às experiências que já vivemos até aqui.
Nesse passeio vamos ver: Cordilheira de Sal, onde ficam as Três Marias, o Anfiteatro de Pedra, a Grande Duna e o Mirador de Ckari.
 O que levar: Água, protetor solar e labial e óculos de sol.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Tá proibido bebida alcoólica hoje à noite! O dia seguinte promete fortes emoções e muito preparo físico e mental! Vamos ficar de buenas no
hostel batendo um papo e cozinhando juntos!

* O almoço, o jantar e as bebidas desse dia são por conta de cada um, tá?

D IA 6 : A s c e n s ã o a o Vu l c ã o L a s c a r
A altitude cansa bastante, mas encarar o desafio de chegar à cratera de um vulcão ativo é uma
experiência para o resto da vida. A subida ao vulcão Lascar leva cerca de 2h30min a 3 horas, e a
descida mais ou menos 1h30min. O trajeto em si não é de grande esforço físico, no entanto, por estar a
quase 5.600m de altitude, a subida precisa ser bem lenta. Vamos devagar, um apoiando o outro, pra

todos poderem compartilhar juntos a emoção de vencer esse desafio físico e mental. Essa
experiência vai nos ensinar muito a ter paciência e perseverança em nós mesmos.
Nesse passeio vamos ver: Laguna Lejía e Lascar
 O que levar: Água, protetor solar e labial e óculos de sol. É importante ir bem agasalhado.
Temos incluído nesse passeio o café da manhã (com uma vista incrível, como sempre) e os lanchinhos
pro trekking. Além disso, você não precisa se preocupar com a jaqueta corta vento, bastões e luvas
porque também estão inclusos no passeio. A bota de trekking não está incluída, mas é obrigatória. Se você
não tiver uma no Brasil pra levar, você pode alugar no Pueblo por 5.000 pesos chilenos.

Esse passeio dura o dia todo (5:00 às 16:00) e por isso é recomendado vestir roupas confortáveis.
O fim do dia fica livre pra quem quiser passear pela cidade, descansar ou fazer comprinhas.
 No final do dia teremos uma confraternização com pessoas locais. Um almoço/churrasco na
casa de uma chilena da comunidade local de Coyo.

DIA 7 ao DIA 10: Salar de Uyuni
Vamos sair cedinho de San Pedro de Atacama e partir pro Salar de Uyuni. Como vamos estar do ladinho do
maior deserto de sal do mundo, nada mais justo do que incluir essa experiência no nosso roteiro, né?
Já vai pensando em todas as fotos de perspectiva que você quer fazer! 
No nosso passeio do Uyuni está incluso acomodação em quarto compartilhado com banheiro compartilhado;
Café da manhã, almoço e jantar todos os dias; Transporte em carro 4x4 compartilhado para até 6 pessoas
(vamos dividir o nosso grupo em dois para a locomoção, mas um carro estará sempre seguindo o outro);

OBSERVAÇÃO: O banho no Uyuni é gelado. Se quiser banho quente tem que pagar 10,00 BOB (Aprox. R$ 6,00).

 Laguna Blanca

 Laguna negra

 Laguna Verde

 Salar de Uyuni

 Deserto de Sioli

 Isla incahuasi

 Termas de Polques

 Monumento Dakar

 Geyser sol de La mañana

 Museu de sal

 Laguna Colorada

 Colchani

 Cânion Anaconda

 Cemitério de Trens

DIA 10: Retorno a San Pedro de Atacama + Despedida
Chegou a hora mais difícil dessa viagem. Nem mesmo subir o vulcão Lascar será tão difícil quanto dizer adeus pros amigos que faremos nessa viagem. A sensação
de gratidão será enorme e talvez role um aperto no coração de ter que dar tchau pra esses dias no paraíso. Eu espero que todos voltem muito felizes e realizados
pra casa. Espero que as dezenas de fotos tiradas possam sempre trazer recordações incríveis, mas, principalmente, eu espero que os momentos únicos e

as risadas espontâneas sempre ecoem na memória de cada um que fará parte desse grupo.
Vamos chegar em San Pedro de Atacama por volta das 13:00, que é quando oficialmente a nossa expedição se encerra. Mas, podemos marcar o seu transfer
pro aeroporto de Calama pra quando você quiser, caso decida estender a viagem por conta própria (só precisamos saber disso com antecedência).
O indicado é que o seu voo de volta seja a partir das 20:00 para dar tempo de pegar o transfer até Calama e chegar a tempo para fazer a imigração.

OBSERVAÇÃO: Montamos o roteiro pensando na melhor forma de aproveitarmos os passeios e na melhor forma de aclimatação para todos. No entanto, o roteiro
pode ser alterado a qualquer momento conforme as condições locais.

FORMAS DE PAGAMENTO:
Entrada de R$ 2.900 via transferência bancária ou boleto – DIVIDIDOS EM ATÉ 9 VEZES SEM JUROS (9x R$ 322,00)
O valor remanescente de 632.000 CLP deverá ser pago pessoalmente na data de início da viagem em pesos chilenos.

A reserva será efetuada somente mediante o comprovante de pagamento. Favor solicitar os dados para pagamento
diretamente com a organizadora da expedição via e-mail: vidamochileira@gmail.com | +44 7960138336

O QUE INCLUI:
 Transfer de ida e volta do aeroporto de Calama até San Pedro;
 Hospedagem para todas as noites da expedição em quartos compartilhados (Atacama e Uyuni);
 Algumas refeições, bebidas e coquetéis (somente 6 refeições não estão inclusas no pacote);
 Todos os passeios em veículo particular;
 Chip de internet para os 10 dias de viagem;
 Passeios e atividades com guias em português/portunhol (na Bolívia os guias falam em castellano);
 Equipamentos específicos para eventuais trilhas e acampamentos: Bicicleta, capacete, barraca, saco de dormir, isolante térmico, bastão de trekking, etc.

O QUE NÃO INCLUI:
 Passagens aéreas e transporte do local de origem até Calama (Chile) e vice-versa;
 Seguro Viagem (imprescindível);
 Ingressos nos parques Atacama e Uyuni (Total = 67.500 CLP por pessoa, pagos em espécie na moeda local);
 6 refeições não descritas no roteiro (média de 4.000 CLP por pessoa por refeição);
 Bebidas ou comidas extras além das servidas nas refeições;
 Qualquer outro item não descrito como incluso;
 Gastos pessoais.

