
VEM VIVER O DESERTO



UM POUCO SOBRE NÓS

SEBASTIAN ARAYA &
 ROBERTA GAMEIRO

Sebastian Araya, natural de Valparaiso no Chile.

Apaixonado pelo Brasil. Vive em San Pedro de

Atacama a quase 10 anos, sempre trabalhando

com turismo. 

Roberta Gameiro, brasileira. Apaixonada pelo

Chile. Visitou San Pedro de Atacama pela

primeira vez em 2015, quando conheceu

Sebastian e juntos deram inicio a essa jornada

de amor e empreendedorismo. 



ARAYA ATACAMA

ROTEIROS E SERVIÇOS
A  seguir  você  verá  todos  os  passeios  oferecidos

pela  nossa  empresa .  Para  cada  viajante

podemos  montar  um  plano  personal izado ,  de

acordo  com  a  quantidade  de  dias  e  horár ios  de

chegada  e  part ida .  

Real izamos  todos  os  passeios  com  uma  equipe

altamente  qual i f icada ,  sem  terceir izar  nada .

 Nossos  grupos  são  de  máximo  10  pessoas  por

veiculo .  Em  cada  passeio  fornecemos

al imentação  com  bebidas .



Uma aventura de 25 km pelo Deserto! Você vai visitar
Catarpe, Garganta Del Diablo, Quebrada de Chulacao
e a Igreja de San Isidro. Saídas de manha ou a
tarde, com duração de aproximadamente 4 horas.  

Inclui: bicicletas, capacete, guia.

Valor do tour: CLP $30.000
Valor das entradas nos parques: CLP $5.000

Use roupas e calçados apropriados para prática de
esportes. 
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.

BIKE TOUR
 



Uma aventura pela Cordilheira do Sal! Você vai
conhecer o Anfiteatro, as Três Marias, uma mina de
Sal, a Pedra do Coiote, a grande Duna e seguir para o
pôr do sol no mirante do Valle de la Muerte. 
Saídas somente no período da tarde, com duração de
aproximadamente 5 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel
ao pôr do sol. 

Valor do tour: CLP $30.000
Valor das entradas nos parques: CLP $4.000

Use roupas e calçados apropriados para
caminhadas/trekking.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
Leve uma blusa de frio para o fim da tarde.

VALLE DE LA
LUNA Y MUERTE



Um tour cheio de experiências! Você vai conhecer 3
Lagoas Salgadas (Cejar, Baltinache e Piedra), sendo
possível flutuar nesta última. Vai visitar os Ojos Del
Salar e, por fim, terminar o dia com um belo pôr do
sol na Laguna Tebinquinche.
Saídas somente no período da tarde com duração de
aproximadamente 5 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel
ao pôr do sol. 

Valor do tour: CLP $30.000
Valor das entradas nos parques: CLP $20.000

Use roupas e calçados apropriados para
caminhadas. Leve uma blusa de frio o para fim da
tarde.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água e roupa de banho.
Há banheiro e ducha, fornecemos toalhas. 
 

LAGUNA CEJAR Y
TEBENQUICHE



Um oásis em pleno Deserto! Dentro de um cânion,
ao todo são 7 piscinas naturais e termais, com
temperatura da água variando entre 30-35ºC. 
Saídas  somente no  período da manhã,  com
duração de aproximadamente 5 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel.

Valor do tour: CLP $35.000
Valor das entradas nos parques: CLP $15.000

Vá com roupa de banho, roupas confortáveis e
leve um chinelo. Há banheiro, ducha e armário
(leve seu cadeado). Fornecemos toalhas. 
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 

TERMAS DE
PURITAMA



Uma  caminhada pelo encantador Valle del Arco
Iris, com suas coloridas formações rochosas. Você
visitará também Yerbas Buenas onde verá
petróglifos (gravuras rupestres) datados de até
2.000 anos A.C.
Saídas no período da manhã ou da tarde,  com
duração de aproximadamente 5 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel.

Valor do tour: CLP $40.000
Valor das entradas nos parques: CLP $3.000

Use roupas e calçados apropriados para
caminhadas.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
Leve uma blusa de frio para o fim da tarde.
 

VALLE DEL ARCO
IRIS



Uma caminhada ao longo de 7 Lagoas de Sal, com
suas lindas cores e rodeadas pela Cordilheira
Domeiko. É possível flutuar em 2 lagoas. 
Saídas preferencialmente no período da
manhã,  com duração de aproximadamente 5
horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel.

Valor do tour: CLP $50.000
Valor das entradas nos parques: CLP $5.000

Vá com roupa de banho, roupas confortáveis e
leve um chinelo. Há banheiro e ducha.
Fornecemos toalhas. 
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 

LAGOAS
ESCONDIDAS



Conheça uma parte do grandioso Salar de
Atacama, na Reserva Nacional dos Flamingos.  Na
Laguna Chaxa poderá avistar os flamingos e ver
um maravilhoso entardecer! Saídas somente no
período da tarde,  com duração de
aproximadamente 5 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel. 

Valor do tour: CLP $40.000
Valor das entradas nos parques: CLP $2.500

SALAR DE
ATACAMA 

Use roupas e calçados apropriados para
caminhadas.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
Leve uma blusa de frio para o fim da tarde.



Visite o maior grupo de gêiseres do hemisfério sul
e o terceiro maior do mundo! Dentro do campo há
uma piscina de água termal. Conheça também o
povoado de Machuca e sua linda igrejinha. 
Saídas somente no período da manhã, antes do sol
nascer, com duração de aproximadamente 7 horas.
 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e café da
manhã.

Valor do tour: CLP $45.000
Valor das entradas nos parques: CLP $10.000

GEYSER DEL
TATIO

Independente da época do ano sempre terá
temperaturas abaixo de zero. Use luvas, gorro e
cachecol. Levar/ir com roupa de banho. 
Há banheiros para troca de roupas. Fornecemos
toalhas. 
 



Inclua essa aventura na sua viagem! Considerada
uma trilha de nível médio, são aproximadamente 2
horas caminhando pelo cânion de Guatin (o
terreno é rochoso e tem elevações), até chegar nas
Termas de Puritama.
Saídas somente no período da manhã, com
duração de aproximadamente 5 horas.

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel.

Valor do tour: CLP $60.000
Valor das entradas nos parques: CLP $15.000

TREKKING DE
GUATIN + TERMAS

DE PURITAMA

Vá com roupa de banho, roupas confortáveis e
apropriadas para prática de esporte. Leve um
chinelo. Há banheiro, ducha e armário (leve seu
cadeado). Fornecemos toalhas. 
Leve ao menos 1 litro de água.
Não recomendado para quem tem problemas no
joelho, não aptos para caminhadas com desnível.
 



Conheça as imponentes Lagoas Miscanti e
Miñiques, rodeadas de vulcões em plena
Cordilheira dos Andes: as 2 estrelas desse passeio.
Conheça também o Salar de Talar (Piedras Rojas),
visto através de um mirante e a Laguna Tuyajto. 
Saídas no período da manhã, com duração de
aproximadamente 8 horas.  

Inclui: guia, transporte desde seu hotel, café da
manhã e almoço.

Valor do tour: CLP $70.000
Valor das entradas nos parques: CLP $3.000

LAGOAS
ALTIPLÂNICAS

Início do passeio com frio intenso (use roupas
térmicas, luvas, gorros e uma jaqueta mais
pesada). Vista por baixo roupas leves, para retirar
ao longo do dia (efeito cebola).
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 



O passeio que te faz sentir a grandiosidade do
Deserto! Visite formações rochosas únicas, como
os Monjes de La Pacana, Salar de Águas Calientes, 
Quisquiro, Rio Quipiaco e Laguna Diamante. 
Saídas no período da manhã, com duração de
aproximadamente 8 horas.

Inclui: guia, transporte desde seu hotel, café da
manhã e almoço.

Valor do tour: CLP $70.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança

ROTA DOS SALARES

Início do passeio com frio intenso (use roupas
térmicas, luvas, gorros e uma jaqueta mais
pesada). Vista por baixo roupas leves, para retirar
ao longo do dia (efeito cebola).
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 



Uma experiência intensa e inesquecível sob o céu do
Atacama. Saída de San Pedro no final da tarde, em
direção a locais encantadores do Deserto para
montar o acampamento. Curta a noite com uma
fogueira e o amanhecer com um café da manhã
especial. Horário previsto de retorno a San Pedro:
11h00 da manhã seguinte.

Inclui: guia, transporte desde seu hotel,
equipamentos de camping (barraca e saco de
dormir), coquetel de noite e café da manhã. 

Valor do tour: CLP $120.000 por pessoa
Valor das entradas nos parques: a confirmar 
 
Saída confirmada com mínimo de 2 pessoas. 

CAMPING EN EL
DESIERTO

Frio intenso durante a noite. 
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.



O céu do Atacama é famoso pelas noites estreladas
com possibilidade de ver a via láctea a olho nu.
Porém, em noites de Lua Cheia a intensidade do
brilho ofusca as estrelas. Mas quem disse que isso
também não é especial? Te levamos para fazer uma
caminhada em um lugar especial do deserto, à
intensa luz do luar... É inesquecível!

Inclui: guia, transporte desde seu hotel,
equipamentos de trekking e um coquetel com
queijos e vinhos. 

Valor do tour: CLP $60.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança
 

TREKKING 
LUA CHEIA

Frio intenso durante a noite. 
Vá com roupas quentes e confortáveis para
caminhada. 
Leve ao menos 1 litro de água.



Conheça mais de perto a cultura atacamenha e suas
histórias, contadas por um guia local. Faça uma
pequena caminhada pelo Ayllu de Coyo, onde terá a
oportunidade de levar lhamas para passear (animais
domésticos de grande importância econômica na
região). 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e coquetel.

Valor do tour: CLP $30.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança

CARAVANA
ANCESTRAL 

Use roupas e calçados apropriados para
caminhadas.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
Leve uma blusa de frio para o fim da tarde.
 



Viajar é viver uma nova cultura! Aprenda
preparacões com produtos típicos andinos e faça
também comida chilena. Tudo ministrado pelo
chef Lickan Antai Leo Cuevas. Ao final da aula
deguste suas criações. 

Inclui: transporte desde seu hotel, utensílios e
matérias primas. O menu é composto de 3
preparacões e 1 drink.

Valor do tour: CLP $65.000 por pessoa

SABORES
ANCESTRAIS - 

CLASSE CULINÁRIA

Disponibilizaremos todo os utensílios que serão
utilizados durante a aula, assim como todos os
produtos necessários para a elaboração dos
pratos e receitas. A aula tem duração de 5 horas e
idealmente começará as 15h para que o jantar
seja servido às 20h.
 



O principal compromisso da experiência é te 
 apresentar os produtos do deserto do Atacama e da
região andina, transformados em preparações pelo
chef atacamenho Leo Cuevas. Os pratos são levados à
mesa um a um com sua harmonização respectiva, que
podem ser vinhos chilenos, cervejas artesanais ou
água saborizada com ervas locais.

Inclui: transporte desde seu hotel, menu 5 tempos
mantendo sempre as preparações tradicionais.

Valor do tour: CLP $55.000 por pessoa
 

SABORES
ANCESTRAIS - 

MENU DEGUSTAÇÃO

Os passageiros serão recebidos em um restaurante
que está vinculado diretamente com a cozinha.
Haverá exposição de produtos locais em bruto, que
serão utilizados no mesmo jantar degustação. Avise
com antecedência qualquer restrição alimentar.



Oportunidade de contemplar o céu do Atacama
através de um telescópio. Conheça mais sobre os
astros e estrelas - tour com perfil mais científico.
Saídas no período da noite, de acordo com
calendário lunar. Duração aproximada de 2 horas. 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel, snacks e 01
foto por pessoa. 

Valor do tour: CLP $30.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança

ASTRONÔMICO
TRADICIONAL

Use roupas, calçados e acessórios apropriados
para o frio. O tour é feito a céu aberto em um
ponto isolado do Deserto.
 



A oportunidade de ver o céu do Atacama a olho nu
na companhia de um guia Likan Antai (atacamenho),
ouça histórias e tradições. Além da incrível chance de
eternizar esse momento com fotos profissionais -
tour com perfil mais cultural. 
Saídas no período da noite, de acordo com
calendário lunar. Duração aproximada de 2 horas. 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e sessão
astrofotográfica com 03 fotos por pessoa. 

Valor do tour: CLP $40.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança

ASTROFOTOGRAFIA
ANCESTRAL

Use roupas, calçados e acessórios apropriados
para o frio. O tour é feito a céu aberto em um
ponto isolado do Deserto.
 



Uma trilha de aproximadamente 1,5 km por uma
montanha, considerada de nível fácil. Em média  2
horas para subir e 1 hora para descer. O visual do
cumbre é fantástico.
Saídas no período da manhã com duração de
aproximadamente 8 horas. 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e
equipamentos de segurança (bastão de trekking,
capacete, oxigênio, telefone satelital).

Valor do tour: CLP $150.000
Valor das entradas nos parques: não há cobrança

CERRO TOCO

Frio intenso e altitude elevada. Roupas térmicas
apropriadas para esporte, fleece, jaqueta pesada e
acessórios como luvas, gorro e cachecol. Sapato para
trilha.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 



Chegar caminhando até a cratera de um vulcão ativo,
a 5.600 m acima do nivel do mar é uma experiência
inesquecível e super possível. Aproximadamente
6Km, sendo 3 horas para subir e mais 2h para descer. 
Saídas no período da manhã, com duração de
aproximadamente 8 horas. 

Inclui: guia, transporte desde seu hotel e
equipamentos de segurança (bastão de trekking,
capacete, oxigênio, telefone satelital).

Valor do tour: CLP $150.000
Valor das entradas nos parques: CPL 10.000

VULCÃ0 LASCAR

Frio intenso e altitude elevada. Roupas térmicas
apropriadas para esporte, fleece, jaqueta pesada e
acessórios como luvas, gorro e cachecol. Sapato
para trilha.
Kit sol do deserto: protetor solar, óculos de sol,
boné/chapéu. 
Leve ao menos 1 litro de água.
 



FALE CONOSCO

www.arayaatacama.com

Email: contato@reservasaraya.com

Instagram: @araya.atacama

Endereço: Rua Calama, 451-A (em

frente ao Mercado Blanco). San

Pedro de Atacama - Chile.


