


EXPEDIÇÃO:

DESERTO DE ATACAMA

DATA:

De 20 a 31 de Janeiro de 2020

DURAÇÃO DO EVENTO:

12 dias.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

Mínimo 08 / Máximo 14 + os veículos da organização.

ROTEIRO:

Ida – P. Alegre (BR) / Uruguaiana (BR) / Roque Saenz Peña (AR) / Salta (AR) / San Pedro de Atacama (CHI);

Volta – San Pedro de Atacama (CHI) / Salta (AR) / Roque Saenz Peña (ARG) / Rivera (UY) / P. Alegre (BR).

VEÍCULOS:

Aberto a veículos 4x4 Multimarcas.

ATACAMA é uma das 15 regiões do Chile localizada no norte do país próximo ao Peru e a Bolívia.

A Região de Atacama é banhada a oeste pelo Oceano Pacífico e faz divisa a leste com a Argentina, ao norte com a

região de Antofagasta e ao sul com a região de Coquimbo. Com cerca de 1000 km de extensão, é considerado o

deserto mais alto e árido do mundo. Por outro lado, isto faz com que o Atacama ofereça a melhor visibilidade do céu,

detendo observatórios de vários países do mundo com moderníssimos telescópios instalados por lá. Também é um

lugar perfeito para testes com robôs que são posteriormente usados em viagens ao espaço, pois vários locais se

assemelham a planetas áridos.

As temperaturas no deserto variam entre o clima quente durante o dia e frio à noite, mas ao longo do ano é seco,

apresentando variações que vão de 0°C a 40°C. Em função destas condições existem poucas cidades e vilas no

deserto, sendo San Pedro de Atacama que está a 2.400 metros de altitude e com pouco mais de 3.000 habitantes, a

cidade mais conhecida e nosso ponto de estadia na região. Por ser muito isolada é considerado um oásis no meio

do deserto e o principal ponto de encontro de viajantes, aventureiros e pesquisadores do mundo inteiro. O trajeto a

ser enfrentado é um show à parte, atravessando a Cordilheira dos Andes do lado Argentino para o Chileno via "Paso

de Sico" num trajeto de saibro emocionante e posteriormente retornando via "Paso de Jama“ todo asfaltado. Tendo

como companhia o visual de inesquecíveis paisagens do relevo montanhoso e nevado da região, em altitudes que

variam até aproximadamente 5.000 metros sobre o nível do mar. São estas belezas, culturas, novidades que a

AMÉRICA SUL OFF-ROAD quer mostrar para você.

Embarque hoje mesmo nesta grande aventura!

A HISTÓRIA:

O EVENTO



PROGRAMAÇÃO:

1º Dia = Segunda-feira – 20/01/20

07:30 hs – Recepção dos aventureiros em Porto Alegre;

08:00 hs – Briefing com todos os participantes;

09:00 hs – Festa da Largada;

PORTO ALEGRE (BR) / URUGUAIANA (BR)

Percurso aproximado do Dia = 630 km.

2º Dia = Terça-Feira – 21/01/20

URUGUAIANA (BR) / ROQUE SAENZ PEÑA (AR)

Percurso aproximado do Dia = 560 km - Total acumulado = 1.190 km.

3º Dia = Quarta-Feira – 22/01/20

ROQUE SAENZ PEÑA (AR) / SALTA (AR)

Percurso aproximado do Dia = 650 km - Total acumulado = 1.840 km.

4º Dia = Quinta-Feira – 23/01/20

Passeio na cidade de Salto (subida no teleférico, Igrejas, Museus e bares 

Restaurantes com musicas ao vivo);

Noite livre;

Percurso aproximado do Dia = 2 km – Total acumulado = 1.842 km.

5º Dia = Sexta-Feira – 24/01/20

SALTA (AR) / SAN PEDRO DE ATACAMA (CL)

Via "Paso de Sico" atravessando a Cordilheira dos Andes

do lado Argentino para o Chileno;

Visita as lagoas Altiplánicas Miscanti e Meñiques (se der tempo).

Percurso do Dia = 538 km - Total acumulado = 2.380 km.

Chegada em San Pedro de Atacama.

6º Dia = Sábado – 25/01/20

Pela manhã passeios e visitas em pontos turísticos estratégicos da cidade (Museu Arqueológico, Praça Central, 

Feira de Artesanatos e Igreja Histórica), Almoço livre;

A tarde passeios em pontos turísticos estratégicos da região (Pedra do Mirador, “Vale da morte”, “Vale da lua”);

Noite livre (dormir cedo).

Percurso do Dia = 10 km - Total acumulado = 2.390 km.

7º Dia = Domingo – 26/01/20

Passeios em pontos turísticos estratégicos da região (visita aos “Gêiseres” (saída as 4 h da manhã), banho nas 

termas de Puritama). Retorno a cidade para almoço;

A tarde vista a “Aldeia de Tulor”. Retorno a cidade. Noite livre.

Percurso aprox. do Dia = 220 km - Total acumulado = 2.610 km.

8º Dia = Segunda-feira – 27/01/20

Pela manhã, visita no “Salar de Atacama” (deserto de sal), passagem em Tocanau e visita na

“Lagoa de Cejas”, retorno a cidade, banho de piscina no Hotel;

Tarde e Noite livre. Percurso aprox. do Dia = 150 km - Total acumulado = 2.760 km.



PROGRAMAÇÃO

(CONTINUAÇÃO):

9º Dia = Terça-Feira – 28/01/20

Saída de San Pedro de Atacama;

SAN PEDRO DE ATACAMA (CL) / SALTA (AR)

Percurso do Dia = 540 km. Retornando do Chile para Argentina via "Paso de Jama“- Total acumulado = 3.300 km.

10º Dia = Quarta-Feira – 29/01/20

SALTA (AR) / ROQUE SAENZ PEÑA (AR)

Percurso aproximado do Dia = 650 km - Total acumulado = 3.950 km.

11º Dia = Quinta-Feira – 30/01/20

ROQUE SAENZ PEÑA (AR) / RIVERA (UY)

Jantar de confraternização e despedida do grupo. 

Percurso aprox. do Dia = 790 km - Total acumulado = 4.740 km.

12º Dia = Sexta-Feira – 31/01/20

RIVERA / PORTO ALEGRE

Percurso aproximado do Dia = 510 km.

Total Acumulado = 5.250 km.

Valores para participantes que possui veículo 4x4:

Casal ou duplo R$ 4.300,00 – Individual R$ 3.300,00 - A partir da terceira pessoa no veículo + R$ 990,00 por 

pessoa. Consultar valores para condições diferentes.

OBS.: Disponibilizamos 2 vagas para quem queira viajar nos veículos da organização.

Favor consultar valores.

Condições de pagamento:

R$ 500,00 na reserva (valor por veículo);

Após a viabilização da Expedição será divulgado o parcelamento do restante do pagamento.

OBS: Após a viabilização, havendo desistência por qualquer motivo, não haverá devolução de valores pagos.

Em caso da desistência for 30 dias antes do evento, 50% do valor pago ficará em crédito para outros eventos da

América Sul Off-Road. Após tal período, em razão dos compromissos financeiros antecipados pela organização,

não haverá outorga de créditos por conta da desistência ou impossibilidade de participação.

Prazo da Inscrição:

As inscrições se encerrarão dia 20 de DEZEMBRO 2019 ou logo que preencher o limite máximo das vagas.

INSCRIÇÕES:



Incluído no Pacote:

1. Numeral de identificação do veículo;

2. Adesivo testeira no para brisa “Expedição Deserto de Atacama”;

3. Adesivo grande nas portas “Expedição Deserto de Atacama”;

4. Adesivos da América Sul Off-Road e de patrocinadores;

5. Duas Camisetas por pessoa e um moletom;

6. Material didático do roteiro (programação, mapas, folders da região...);

7. Carta verde para o veículo;

8. Soapex (seguro Chileno);

9. Seguro pessoal de viagem (cobertura básica de vida e saúde), nas estritas condições contratadas pela expedição 

(conforme anexo); 

10. Assistência básica em todo o percurso em caso de pane no veículo (com reboque até a cidade mais próxima);

11. Assistência nas aduanas;

12. Organizadores (guias) com experiência no roteiro, administrando a conduta do comboio durante

todos os dias, dando prioridade ao roteiro programado;

13. Segurança com o veículo 01 passando continuamente informações do transito/trafego;

14. Reserva pré-agendada em todos os Hotéis, ida e volta, considerando valores especiais para grupo;

15. Cartão desconto para compras no Free Shop Neutral.

16. Brindes do Shop Neutral no jantar de confraternização em Rivera.

Não incluído no Pacote:

1- Valores de pernoites e despesas nos Hotéis e alimentação durante toda a viagem; 

2- Combustível, pedágio e manutenção de cada veículo; 

3- Ingressos para visitações (termas, museu, parques, fortes...); 

4- Contratação de Vans para serviços de Tour (participação não obrigatória); 

5- Deslocamento inicial e final de cada participante; 

6- Qualquer outra despesa extra que não esteja incluído no pacote.

INSCRIÇÕES (CONTINUAÇÃO):

NÍVEL DA EXPEDIÇÃO:

85% asfalto, restante estradas cascalhadas.



• Carteira de identidade com menos de dez de data de emissão e em bom estado ou Passaporte (de todos os

integrantes do veículo, inclusive crianças);

• Vacina contra febre amarela para todos os integrantes do veículo, com carteira internacional de vacinação (esta

carteira internacional pode ser feita no aeroporto). Obs. esta vacina não está sendo exigida no momento.

• Veículo em nome do motorista ou de um passageiro. Caso não esteja, necessita de autorização de trafego do

veículo para quem está participando da expedição (registrada em cartório). Legalizar no Escritório de Relações

Exteriores do Brasil em Porto Alegre. Legalizar no Consulado do Chile, de segunda-feira a sexta-feira entre 9 e 12

horas. Fica pronto de um dia para o outro. Consultar o valor do mês;

• Veículo em nome de pessoa jurídica também necessita autorização (não adianta só o contrato social da empresa);

• Seguro veicular com cobertura nos países do MERCOSUL, em especial com reboque e por distâncias ilimitadas

(não obrigatório, mas recomendado e por conta do participante);

• Carta verde obrigatória (incluída na inscrição);

• Soapex – Seguro Chileno (incluído na Inscrição);

• Assinatura da declaração de conhecimento, aptidão física e aceitabilidade das condições

do evento e do regulamento proposto.

1- Veículos 4x4 revisados e em condições de percorrer o trajeto. Importante: revisar pastilhas de freio (colocar

novas), correias, buchas, amortecedores, óleo do motor, óleo da direção hidráulica, óleo da caixa e óleos dos

diferenciais.

2- Levar um kit completo para seu veículo (não obrigatório): correias, uma troca de óleo, óleo para direção

hidráulica, 1 liquido de freio, filtros de ar, filtro de combustível e filtro do óleo, pastilha de freio, aditivo para radiador e

spray para encher pneus.

3- Um galão de água de 5 litros;

4- Um galão de 20 litros para combustível;

5- Um extintor;

6- Dois triângulos;

7- Rádio VHF base com antena boa;

8- Equipamentos para acampar (em caso de emergência) não obrigatório.

OBS.: O veículo não poderá ter nenhum equipamento ou acessório que transpasse os para-choques, tipo Guincho

frontal além do para-choque e ou engate de reboque.

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS

PARA PARTICIPAR:

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:

Os valores poderão sofrer modificações a qualquer momento por se tratar de uma Expedição

Internacional onde os custos estão sujeitos a variações cambiais de outras moedas; caso haja modificação nos

valores, só serão cobradas diferenças ainda não pagas; caso a Expedição seja cancelada por algum motivo de força

maior e/ou caso fortuito, tipo fechamento de fronteiras, variações climáticas adversas, barreiras, etc., outra data

poderá ser programada pela empresa. O roteiro poderá sofrer modificações de trajeto, devido ao tempo (clima) ou a

qualquer outro imprevisto; caso seja interrompida durante a viagem, não serão devolvidos valores pagos mesmo que

a Expedição não seja concluída. Não haverá descontos para participantes que não queiram percorrer todo o trajeto.

As inscrições são limitadas e encerram-se logo que completar o número limite de vagas. Só serão reservadas

vagas, mediante pagamento da entrada.

OBSERVAÇÕES GERAIS:



RESERVAS:

Estimativa baseada em duas pessoas em um veículo diesel.

Previsão aproximada de gastos (Inscrição, Hotéis, Alimentação, Combustível, Pedágio e Ingressos de visitações), no

valor U$S 4.000,00 (Dólares). Esta é só uma previsão e recomendamos sempre ter uma folga para compras,

imprevistos ou surpresas. OBS.: Postos de combustíveis geralmente não aceitam dólares nem Cartão de Crédito.

Fica obrigado cada participante a levar o valor total de gastos com abastecimento, em espécie convertido para a

moeda do País.

PREVISÃO DE GASTOS TOTAL DA VIAGEM:

Dois Veículos 4x4 equipados com pneus especiais Off-Road, GPS, notebook, computador de

bordo, rádio VHF, ferramentas básicas, cambão, cinta, kit de primeiros socorros e água potável. OBS.: Não sendo

atingido o número mínimo de veículo na Expedição a organização poderá ir com apenas um veículo de apoio.

ESTRUTURA DA EQUIPE:

AMÉRICA SUL OFF-ROAD

Fone: (51) 3443.5636 – 99130 2542 (WhatsApp)

E-mail – americasul@americasul4x4.com.br

Site – www.americasul4x4.com.br

Para confirmar sua participação, solicite via e-mail ou preencha no site a ficha de inscrição e envie para o e-mail a 

baixo. Você receberá seu número de inscrito e instruções para pagamento.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

OBS.: Todas as fotos desta apresentação são fotos da Expedição Deserto de Atacama – Edições anteriores.

ORGANIZAÇÃO:


