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ARGENTINA NORD
I ATACAMA

Vols de línia regular de Latam, classe turista. Es-
tada a hotels de 4**** estrelles. Pensió completa 
durant tot el viatge. Servei de maleters a tots els 
hotels. Guia acompanyant d’Eurovacances durant 
tot el viatge. Visita de Buenos Aires amb sopar es-
pectacle de tangos. Recorregut per la vall de Ler-
ma. Visita de Salta. Visita de Cachi. Visita del parc 
nacional Los Cardones. Visita de Tastil i de Salinas 
Grandes. Visita de Purmamarca. Visita de la Que-
brada de Humahuaca. Visita arqueològica de l’oasi 
de San Pedro. Visita del Valle de la Luna. Visita del 
Gran Salar i les llacunes Miscanti i Meñiques. Visita 
de Toconao. Visita dels guèisers del Tatio i el po-
ble de Machuca. Bany a les termes de Puritama. 
Assegurança d’assistència en viatge contractada 
amb la companyia ERGO Seguros de viaje.

Què inclou Mapa

Amèrica

1. Laguna Miñiques

5.995 
€

1.145 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

11
Data de sortida

octubre

Paisatges i cultures de l’altiplà

1. Buenos Aires  2. Cachi  3. Salta
4. Purmamarca  5. Humahuaca  6. San Pedro  

7. Gran Salar  8. Valle de la Luna  9. Tatio
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L’extrem nord-oest d’Argentina és 
un altiplà desèrtic i multicolor, escul-
pit pel vent i travessat per profundes 
valls fluvials de terra fèrtil. L’entorn, 
d’una bellesa aclaparadora, acull 
l’epicentre de la cultura precolombi-
na i colonial del país. Escampades 
arreu trobem runes i monuments 
històrics, mercats populars, esglé-
sies colonials i obres d’art de totes 
les èpoques. Aquesta és la regió 
més tradicional d’Argentina i on la 
població indígena té més pes. Fins 
i tot hi ha qui considera Salta la 
zona més bonica del país, amb un 
ric patrimoni colonial, els paisatges 
espectaculars de la vall de Lerma, 
San Antonio de los Cobres i Salinas 

Grandes, i la bellesa multicolor de la 
Quebrada de Humahuaca, a la veïna 
província de Jujuy. I just a l’altra ban-
da de les muntanyes, més enllà del 
Paso de Jama i del volcà Licanca-
bur, hi ha el desert d’Atacama, a Xile. 
L’oasi de San Pedro és la base natu-
ral des d’on explorar el desert més 
àrid del món. Però la sequedat de 
l’entorn, lluny de suposar un incon-
venient, és el millor aliat del visitant. 
L’aire transparent, el cel clar i els co-
lors vius d’una geologia exuberant 
estan garantits, fins al punt que els 
cims de 6.000 metres semblen gai-
rebé a tocar. Si encara no heu visitat 
l’altiplà andí, aquest és el viatge im-
prescindible! 

.1

2. San Pedro de Atacama

.2

Passegem per Salta, Purma-
marca, la Quebrada de Huma-
huaca i San Pedro de Atacama.

Pugem als guèisers del Tatio, 
les llacunes Miscanti i Miñiques, 
el Paso de Jama i el parc nacio-
nal Los Cardones.

Explorem el Gran Salar d’Ataca-
ma i les Salinas Grandes d’Ar-
gentina.

Visitem els jaciments arqueolò-
gics de Tastil, Pucará de Tilcara, 
Pucará de Quitor, Tambo de 
Catarpe i Tulor.
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1r Dia. Volem a Buenos Aires.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida 
del vol a Sao Paulo, on connectarem amb el 
vol a Buenos Aires. Quan arribem a la capital 
d’Argentina ens instal·larem a l’hotel per des-
cansar.

2n Dia. Buenos Aires.
Avui dedicarem el dia a visitar Buenos Aires. 
Durant el recorregut coneixerem alguns dels 
espais més representatius de la capital, com 
la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Munici-
palitat i el Cabildo, passejarem per la famosa 
Avenida 9 de Julio, visitarem el Teatro Colon 
i la Catedral i recorrerem els barris de Boca, 
la Recoleta i Puerto Madero. Dinarem durant 
les visites i a la tarda retornarem a l’hotel. Al 
vespre celebrarem un sopar especial a ritme 
de tango.

3r Dia. Buenos Aires - Salta - vall de Ler-
ma - Cafayate.
Aquest matí volarem a Salta. Després d’ater-
rar començarem l’etapa per carretera cap a 

la vall de Lerma. Passarem per les anome-
nades valls Calchaquíes i gaudirem dels pai-
satges espectaculars de la Quebrada del río 
Las Conchas. Dinarem a unes bodegues i fi-
nalment ens instal·larem a l’hotel de Cafayate. 
Disposarem de la resta de la tarda lliure fins 
l’hora de sopar.

4t Dia. Cafayate - Cachi.
Començarem l’etapa amb direcció als espec-
taculars paisatges de la Quebrada de las fle-
chas, passarem pel poblet de Molinos, fundat 
en època prehispànica, i finalment arribarem a 
Cachi. Visitarem la plaça major i la bonica es-
glésia de San José i després anirem conèixer 
unes bodegues de la zona. Dinarem a les ma-
teixes bodegues i disposarem de la resta de la 
tarda lliure per passejar per Cachi.

5è Dia. Cachi - Salta.
Després d’esmorzar sortirem per carretera 
cap al parc nacional Los Cardones, situat a la 
ratlla dels 3.000m d’altitud i famós pels seus 
cactus de canelobre. Recorrerem la famosa 

carretera de la Cuesta del Obispo i finalment 
arribarem a Salta. Dinarem i a la tarda pas-
sejarem per la plaça 9 de Julio, entrarem a la 
Catedral Basílica, veurem les esglésies de San 
Bernardo i San Francisco i pujarem al Cerro 
San Bernardo per gaudir de les vistes. Quan 
acabem retornarem a l’hotel per sopar i des-
cansar.

6è Dia. Salta - San Antonio de los Cobres - 
Purmamarca.
Avui començarem l’etapa recorrent l’espec-
tacular Quebrada del Toro. La primera visita 
la farem al jaciment arqueològic de Tastil, un 
dels més importants de l’Argentina prehispà-
nica. Ja a l’altiplà, passarem per San Antonio 
de los Cobres i des d’allà continuarem fins a 
l’impressionant viaducte de La Polvorilla, on 
pararem a gaudir del paisatge. Dinarem i a la 
tarda continuarem l’etapa per la puna andina 
fins al salar de Salinas Grandes, a 3.450m 
d’altitud. Acabarem el dia baixant l’especta-
cular Cuesta de Lipán fins a Purmamarca, on 
ens allotjarem.

1. Purmamarca  2. Paleta del pintor  3. Artesania  4. Machuca  5. Salta  6. Valle de la Luna
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7. Buenos Aires  8. Tulor  9. Tatio  10. Laguna Miscanti  11. Pucará de Tilcara  12. Valle de la Luna

7è Dia. Purmamarca - Humahuaca - Pur-
mamarca.
Avui visitarem la Quebrada de Humahuaca, 
declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Durant el recorregut passejarem 
pel centre colonial de Purmamarca, veurem 
les espectaculars formacions del Cerro de los 
Siete Colores, visitarem el jaciment arqueolò-
gic de Tilcara, creuarem el tròpic de Capricor-
ni, entrarem a l’església d’Uquía i coneixerem 
el pintoresc centre històric d’Humahuaca. Di-
narem durant les visites i a la tarda retornarem 
a Purmamarca.

8è Dia. Purmamarca – Paso de Jama - 
San Pedro.
Després d’esmorzar sortirem per carretera 
cap al Paso de Jama, un pas natural situat 
a 4.200m d’altitud que separa Argentina de 
Xile. Dinarem en ruta, recorrerem la puna an-
dina fins el mirador dels Monjes de La Pacana 
i finalment baixarem fins l’oasi San Pedro, al 
desert d’Atacama, on ens allotjarem els pro-
pers dies.

9è Dia. San Pedro - Tulor - Valle de la 
Luna - San Pedro.
Avui dedicarem el dia a conèixer l’oasi de San 
Pedro de Atacama, un poble tradicional situat 
als peus del volcà Licancabur. Començarem 
el dia visitant les restes arqueològiques de la 
fortalesa prehispànica de Pucará de Quitor, 
del Tambo de Catarpe i de l’antic poblat de 
Tulor. Dinarem i a la tarda anirem a conèixer 
els paisatges espectaculars del Valle de la 
Luna. Veurem les formacions de Tres Marias, 
pujarem a gaudir de les vistes des de la Gran 
Duna i veurem la posta de sol des del mirador 
Coyote. Al vespre retornarem a l’hotel.

10è Dia. San Pedro - Gran Salar - Laguna 
Miscanti - San Pedro.
Després d’esmorzar anirem a conèixer el Gran 
Salar de Atacama, un dels més extensos del 
món. Veurem els flamencs de la llacuna Cha-
xa, situada dins del salar, i després pujarem 
a l’altiplà per visitar les espectaculars llacunes 
Miscanti i Meñique, situades a 4.200m d’alti-
tud. Dinarem en ruta i a la tarda ens aturarem 

a conèixer l’església de Toconao. Abans de re-
tornar a San Pedro encara ens quedarà temps 
per passejar per l’oasi de la Quebrada Jerez. 

11è Dia. San Pedro - guèisers de Tatio - 
San Pedro.
A primera hora del matí pujarem amb auto-
car fins als 4.000m de l’altiplà per visitar els 
cèlebres guèisers de Tatio, molt actius a pri-
mera hora del dia. Esmorzarem tipus pícnic al 
costat del camp geotèrmic i després anirem a 
conèixer el poble de Machuca. Acabarem el 
matí a les termes de Puritama, on disposarem 
de temps per banyar-nos a les piscines natu-
rals. Dinarem i a la tarda gaudirem de temps 
lliure a San Pedro.

12è Dia. Calama - Barcelona.
Disposarem d’una estona de temps lliure a 
San Pedro i després dinarem. A la tarda vola-
rem de Calama a Lima, on connectarem amb 
el vol directe a Barcelona. Sopar i nit a bord.


