
 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE CIRCUITO DOS INCAS 

 
 

ROTEIRO CULTURAL, MÍSTICO E EXÓTICO – 4 PAÍSES 
 

JUJUY – CALAMA – SALAR DE UYUNI – LA PAZ - LAGO TITICACA – CUSCO – 
MACHU PICCHU – IQUIQUE – DESERTO DO ATACAMA – SALTA – SANTO 

ÂNGELO COM MISSÕES 
 

 
1° DIA – (08/04/2023 – sexta) – PORTO ALEGRE/SÃO BORJA/SAN SALVADOR DE JUJUY (1.770km): 
Saída de Porto Alegre 06:00 para seguir viagem em direção a Ponte Internacional São Borja-Santo/Tomé para 
fazermos os tramites alfandegários de saída do Brasil e ingresso a Argentina por Santo Tomé, passando por 
Corrientes. Noite em trânsito.... 
 
2°DIA – (09/04/2023 – sábado) – TRÂNSITO/SAN SALVADOR DE JUJUY:  

Continuação da viagem até San Salvador de Jujuy, onde a chegada está prevista após o meio-dia 
aproximadamente. Hospedagem e restante do dia e noite livre... 
 
3°DIA – (10/04/2023 – domingo) – JUJUY/PURMAMARCA/SALAR DE UYUNI ( BOLÍVIA ) (580km):  

Após o café da manhã (06:30), continuação da viagem, passando por Purmamarca, onde se pode avistar o 
famoso Cerro de Siete Colores, atravessaremos a Cordilheira dos Andes que é um dos pontos altos da nossa 
viagem, faremos a aduana entre a Argentina e Bolívia. Continuação da viagem até chegada em nosso hotel 
na pequena cidade de Uyuni, já no final da tarde. Noite em descanso. 
 
4°DIA – (11/04/2023 - segunda) – EXPEDIÇÃO SALAR DE UYUNI:  
Após o café em nosso hotel, as 09h30 saída para nosso primeiro dia de expedição, em veículo 4x4 e guia 
local com experiência. Nosso tour inicia pelo maior deserto de sal do mundo, de início passaremos pelo 
cemitério de trens, visita ao centro artesanal e a fábrica de sal. Visitaremos o primeiro hotel de sal, a Ilha 
Incahuasi onde chegaremos ao mirante para ter uma vista espetacular do salar e dos famosos cactos gigantes, 
com mais de 15 metros. Nosso almoço será ao meio do deserto em forma de pic nic. Vamos parar em um 
local estratégico para realizar junto ao guia as famosas fotos de perspectivas ao pôr do sol que mais uma 
atração espetacular no horizonte no deserto de sal. Seguimos viagem em direção a cidade de La Paz, chegada 
no final da noite no hotel e descanso... 

 
5°DIA – (12/04/2023 – terça) – CONHECENDO LA PAZ:   

Após o café da manhã, vamos fazer um city tour conhecendo as principais atrações da cidade, como: Palácio 
do Governo, Congresso, Catedral, Igreja de São Francisco, Valle de La Luna (sem ingresso), Mirante, entre 
outros... Após tempo livre para passeios opcionais ou compras em seus artesanatos locais. Noite livre, mas a 
agência dá como sugestão de opcional o jantar típico com comidas, músicas e artistas Bolivianos. Noite em 
descanso. 
 
6º dia – (13/04/2023 – quarta) – LA PAZ / PUNO:  
Após o café da manhã (07:30 hs), continuação da viagem até o Perú. No caminho iremos passar e conhecer 
o antigo templo arqueológico do oeste da Bolívia PUMAPUNKU TIWANAU, que é considerado patrimônio 
Mundial da Unesco. Depois da visita tempo livre para breve passeio e almoço. Na parte da tarde seguimos 
rumo as terras dos Incas onde faremos os tramites alfandegários de saída da Bolívia e ingresso no Perú, 
seguindo viagem até Puno. Hospedagem e noite livre... 
 

 



7°DIA– (14/04/2023 – quinta) – PUNO/LAGO TITICACA/CUSCO (380km):   
Após o café da manhã (07:00 hs), faremos o check out no hotel e colocamos as bagagens no bus. Após 
teremos a inesquecível excursão em barco a motor pelas águas do lago Titicaca até as “Islas Flotantes (ilhas 
flutuantes) de los Uros”. Estes antigos habitantes do lago conhecidos como a tribo Água, construíram suas 
próprias ilhas agregando periodicamente novas capas de um tipo de alga existente na zona conhecida como 
totora (junco). O mesmo material é utilizado na construção de casas e embarcações. Na parte da tarde 
seguimos viagem para Cusco, Chegada prevista ao final da tarde diretamente ao hotel. Noite livre... 
 

 
 8º dia – (15/04/2023 – sexta) - CUSCO / CITY TOUR / CONJUNTO QUATRO RUINAS / CUSCO:  

Após o café da manhã, manhã livre para descanso ou tempo livre para compras de produtos artesanais, 
pinturas, esculturas ou ainda visitar o centro de compras El Molino (onde todos os produtos estão a preços 
super competitivos). Almoço livre por conta de cada um, após encontro com o grupo para passeio de 5hs 
aprox. pela antiga Capital do Império Inca - Cidade de Cusco e os arredores, acompanhado de um guia de 
turismo local, visitaremos as quatro ruinas de Pucapucara, Kenqo, Tambomachay, Sacsayhuaman, 
posteriormente visita da Catedral, o Koricancha o Templo do Sol (hoje convento de Santo Domingo, ingressos 
incluídos para estes locais), finalizando na Praza de Armas. Retorno ao hotel e descanso... 
 
 9º dia – (16/04/2023 – sábado) - CUSCO (DIA LIVRE OU OPCIONAL VALE SAGRADO):  
Café da manhã. Manhã livre para descanso, passeio pelo centro da cidade e compras nos artesanatos locais. 
Consideramos também um ótimo dia para escolher um opcional, nossa dica é conhecer o Valle Sagrado e 
Ollantaytambo. Noite livre, Sugestão de Opcional da noite -  Show o Centro Qosqo de Arte Nativa com danças 
folclóricas, músicas da região e vestiário típico (sujeito a confirmação). 
 
 
 10º dia – (17/04/2023 – domingo) - CUSCO/ÁGUAS CALIENTES/ MACHU PICCHU:  

Nas primeiras horas deslocamento até estação de trem para embarque em trem até ao povoado de Águas 
Calientes. Após a chegada, embarque em micro-ônibus para subida até a cidadela. Acompanhado de guia 
local, faremos o recorrido pelas ruínas, onde o guia nos contará à história que envolve este misterioso e 
encantador lugar. Após a visita guiada, tempo livre para percorrer o lugar por conta própria, relaxar ou meditar. 
Em horário combinado, descida à cidade de Águas Calientes. À tarde, embarque em trem para retorno a 
Cusco, chegando no início da noite. Noite livre...   
 
 
11° DIA (18/04/2023 – segunda) – CUSCO/ALTIPLANO PERUANO/IQUIQUE (1.100km):  
Manhã livre, após o almoço, iniciaremos nossa viagem de retorno, passando por Juliaca, descida da 
Cordilheira dos Andes, passando por Moquegua, Tacna, noite em viagem 

 
12° DIA (19/04/2023 – terça) – ARICA/IQUIQUE:  
Chegada na fronteira do Peru pela manhã, faremos a aduana e logo após a Fronteira do Chile, parada para 
compras de alimentos em Arica, e após continuação da viagem para cidade de Iquique/Chile. Chegada em 
Iquique à tardinha. Check in no hotel e descanso... 

 
13°DIA – (20/04/2023 - quarta) – IQUIQUE/SAN PEDRO DE ATACAMA (480km):  
Após o café da manhã saída para passeio de Barco em Iquique, após   visita a zona franca de Iquique onde 
teremos tempo para almoço e compras, as 20:00hs, seguiremos viagem com destino a San Pedro de 
Atacama, passando pela rodovia pan-americana, mesma rodovia da ida, Noite em viagem a bordo de nosso 
ônibus... 
 
14°DIA – (21/04/2023 – quinta) – SAN PEDRO DE ATACAMA/GEISER DEL TATIO:  
Chegada em San Pedro direto para o passeio dos Geiser, as 04:00hs saída em micro ônibus para visitarmos 
os Geisers del Tatio, caminhada pelo campo geotermal, após iremos até uma piscina com água termal onde 
teremos a oportunidade de tomar banho, com águas de 33° graus até 44° graus a 4.200 metros de altitude. 
Por volta do meio dia check in no hotel em San Pedro e restante da tarde livre. Sugerimos passeio ao Valle 
de la Luna no final da tarde (opcional). Noite livre.... 
 
15°DIA – (22/04/2023 – sexta) – SAN PEDRO DE ATACAMA:  
Dia livre e destinado a opcionais. Sugerimos Tour Arqueológico e a Laguna Cejar. Passeio no final da tarde 
para contemplarmos as belas paisagens do deserto que foram modeladas pela ação da água e do vento por 
milênios, dando à paisagem formas e cores exóticas únicas no mundo. Durante a nossa visita ao Vale 



contemplaremos o Mirador, “La Cordillera de la Sal”, “Las Tres Marias”, o Vale da Morte e da Grande Duna e 
no final testemunharemos o pôr do sol no “La Duna Mayor”.  
 
16°DIA – (23/04/2023 – sábado) – SAN PEDRO DE ATACAMA/SALTA (500km):  
Após o café da manhã saída para Salta, subiremos a Cordilheira, e parada para trâmites de saída do Chile e 
entrada na Argentina nas aduanas correspondentes seguindo viagem passará por Passo de Jama, Susques, 
Salinas Grandes, San Salvador de Jujuy, até Salta. Hospedagem e noite livre... 
 
17°DIA – (24/04/2023 – domingo) – SALTA – CITY TOUR – SANTO ÂNGELO (MISSÕES – 1.400Km):  
Após o café da manhã, check out com as bagagens, faremos um breve city tour panorâmico com guia local a 
fim de conhecer os principais pontos turísticos de 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 Vice-reinado de La Plata. Neste agradável tour, primeiramente visitaremos o centro 
histórico de Salta, começando na praça central onde está localizado o Cabildo, a Catedral e o Museu de 
Arqueologia de Alta Montanha. Logo seguiremos para o Mercado de Artesanato e Cerro San Bernardo, que 
possui uma bela vista panorâmica da cidade e um teleférico (não incluído). A tarde seguimos viagens de 
retorno ao Brasil, com mais uma conexão na cidade de Santo Ângelo-RS. Noite a bordo de nosso bus... 

 
18º DIA – (25/04/2023 – segunda) – MISSÕES JESUÍTICAS / SANTO ÂNGELO:  
Chegada prevista diretamente as ruínas de São Miguel das Missões e recepção por nosso guia local para tour 
cultural, conhecendo um pouco da história dos povoados indígenas criados e administrados por padres 
jesuítas no Brasil Colônia, entre os séculos 16 e 18. Após seguimos para a cidade de Santo Ângelo para 
descanso no hotel escolhido. Sugestão para o final da tarde é fazer uma caminhada pelas praças da cidade 
e conhecer a Catedral Angelopolitana da cidade. Noite em descanso... 
 
19º DIA – (26/04/2023 – terça) – SANTO ÂNGELO / PORTO ALEGRE (500km):  

Saída após o café da manhã com destino a Porto Alegre, chegando a cidade de origem no final da tarde. Fim 
dos nossos serviços. 
 
Até o próximo Circuito Sobre Rodas pela América do Sul!!! 

 
Obs.: A Elos Travel reserva-se o direito de alterar os horários dos passeios e o itinerário do roteiro e ou hotel para melhor execução do 
mesmo, tendo como prioridade preservar a segurança e o bom andamento da viagem, considerando também as variações climáticas de 
cada região. 
 

O PACOTE INCLUI: 
 Transporte rodoviário de ida e volta em ônibus DD (DOUBLE DECKER) leito turismo, 

equipado com 5 TVs, DVD, ar condicionado, frigobar, som, toalete e sala de jogos. 

 Hospedagem em hotéis c/ café da manhã, wc, tv, frigobar, ar condicionado nas cidades 
selecionadas para pernoite. (Apartamentos duplos ou triplos com camas de solteiro ou 
casal, conforme disponibilidade do hotel). 

 01 Noite de Hotel em Jujuy com café da manhã.  

 01 Noite de Hotel em Uyuni café da manhã.  

 02 Noites de Hotel em La Paz café da manhã.  

 01 Noite de Hotel em Puno com café da manhã.  

 04 Noites de Hotel em Cusco com café da manhã.  

 01 Noite de Hotel em Iquique com café da manhã.  

 02 Noites de Hotel em San Pedro de Atacama com café da manhã.  

 01 Noite de Hotel em Salta com café da manhã.  

 01 Noite em Santo Ângelo.  

 Excursão em veículo 4x4 para conhecer o Salar de Uyuni; 

 City Tour com guia local em La Paz; 

 Translado Rodoviária / Hotel / Rodoviária em LA PAZ 

 Translado Rodoviária / Hotel / Rodoviária em PUNO 

 Tour Islas de los Uros PUNO 

 Translado Rodoviária / Hotel / Rodoviária em CUSCO 

 City Tour e conjunto 4 Ruínas CUSCO 

 Boleto Turistico Cusco 

 Entrada a Koricancha y Catedral 



 Tour a Machu Picchu (ônibus+ trem+ entradas) CUSCO 

 Passeio de Barco em Iquique; 

 Excursão aos Geysers del Tattio; 

 Entrada as ruínas de São Miguel; 

 City Tour com guia local em todas as cidades mencionadas no programa; 

 Guias de turismo acompanhante durante toda a viagem; 

 Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 

 

 

 

 

Valores e formas de pagamentos 

R$13.540,00 ( 10 x de R$1.354,00 )......... não assinantes 

R$11.797,00 ( 10 x de R$1.179,70 )......... desconto aplicado para assinantes sobre rodas 

Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 

 

 

 

FORMAS DE PAGAMENTO:– 10X IGUAIS E SEM JUROS 

-Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros nos 
cartões MasterCard, Diners, Amex ou Visa. Consulte outras -bandeiras... 
-Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em 

até 9x sem juros. 

-Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de 
três dias antes do embarque 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 
 
 
 
DOCUMENTAÇÃO: 

- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil original 

com expedição recente e bom estado de conservação ou passaporte com validade 
mínima de 06 meses.  
- Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
 
          
 
POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO COVID: 
 
- A necessidade de prévia vacinação para embarque dependerá das políticas de migração de 
cada país, vigentes na data da viagem; 
     
 
 



 
 
- Para confirmar o embarque, o passageiro deverá apresentar à empresa Elos Travel resultado 
de exame negativo para SARS-CoV-2 (pelo método RT-PCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno), coletado em, no máximo, 3 dias antes da data do embarque. Exceto 

passageiros que tenham tido infecção confirmada (assintomática ou sintomática) por RT-PCR 
ou Teste de Antígeno há menos de 90 dias 
 
- O viajante com diagnóstico confirmado da COVID-19, ainda ativa, ou que esteja apresentando 
sintomas suspeitos não deverá embarcar na viagem.  
 

 
 

Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores 
informações. 
 
 
 
 
RELAÇÃO DE HOTÉIS DO CIRCUITO: 
 

 1 noite de hotel em Jujuy - Hotel Howard Johnson Plaza....................................09 a 10 de abril de 2023 
 1 noite de hotel em Uyuni – Hotel Jardines Uyuni   ............................................ 10 a 11 de abril de 2023 
 2 noites de hotel em La Paz - Hotel Presidente ...................................................11 a 13 de abril de 2023 
 1 noite de hotel em Puno - Hotel Royal Inn ..........................................................13 a 14 de abril de 2023 
 4 noites de hotel em Cusco – Royal Inka Hotel ....................................................14 a 18 de abril de 2023 
 1 noite de hotel em Iquique – Hotel Diego de Almagro ........................................19 a 20 de abril de 2023 
 2 noites de hotel em San Pedro de Atacama - Hotel Covartsch ...........................21 a 23 de abril de 2023 
 1 noite de hotel em Salta – Hotel Design Suites ..................................................23 a 24 de abril de 2023 

 1 noite em Santo Ângelo – Hotel Maerkli ..............................................................25 a 26 de abril de 2023 

 


