Mochilão América do Sul
Bolívia
Como e aonde chegar?
De avião, saindo de São Paulo.
Opções:
1. Santa Cruz. Depois ônibus até La Paz.
2. Santa Cruz de La Sierra. Depois avião até La Paz.
3. La Paz. Direto de São Paulo.

Descrição

Preço

Tempo

Avião de SP à Santa Cruz

U$ 245

~4h

Ônibus de Santa Cruz à La Paz

Bs 150 ( U$25)

14h-18h

Avião de SP à La Paz

U$ 466
+ taxas

~24h

Avião de SP à La Paz

U$ 410,00
(taxas
inclusas)

5h

Comentários
Ida e volta, Voos diretos. Pela Gol.
Ida e volta com duas escalas. Ida e
volta com duas escalas.
Santiago – Chile, Iquique – Peru.
Empresa Lan
Escala em Santa Cruz. Empresa BOA
boa. – boliviana de aviacion
PARECE SER A MELHOR OPÇAO
Não mais!!! Site da BOA não funcionou
na hora da compra.

Avião de SP à La Paz com
conexão em Santa Cruz de La
Sierra

R$ 1120,40
(taxas
inclusas)

~4h até
Santa Cruz
+ 6h de
espera
+ 1h até La
Paz

Pacote no Submarino.com
SP – Santa Cruz: Gol
Santa Cruz – La Paz: Air Enterprise
Pulkovo

Conclusão:
Após falha ao comprar pela BOA, optamos pelo pacote da submarino com escala em Santa
Cruz de La Sierra.

La Paz
O que fazer?

Local/Passeio
Valle de La Luna

Chacaltaya

Descrição
Região desértica de solo semelhante ao da Lua.
10km ao sul de La Paz.
Geralmente já está incluso no passeio Chacaltaya.
Montanha com 5395m de altura.
Vista panorâmica de tirar o fôlego.
Tem estação de esqui.
Passeio geralmente sai às 8h e retorna às 16h.

Preço
Bs. 15
BS. 75
(grupo)
Ou
Bs. 180

Descida da Morte
(de bike)
Orange Club / Traffic
Rafting no rio
Coroico
Mercado de Las
Brujas
Calle Jaén
Mirador Killi Killi

Inclui visita ao Valle de La Luna.
Em época de nevasca pode estar bloqueada a estrada.
Não recomendável ir logo nos primeiros dias. Precisa
acostumar com a altitude.
Descida de bike de La Paz (4650m) até Coroico (1200m).
De 3h a 4h. (a descida de bike).
Baladas em La Paz.
Fecham às 4h da manhã

(tour
privado)

De Bs. 250
a Bs. 400.
NA

Organizado por agências locais.

NA

Mercado municipal de artesanato

NA

Calçadão com construções coloniais.
Mirante com vista para toda La Paz (inclusive estádio
Hernando Siles – o mais alto do mundo)

NA
Bs. 12 (táxi
de La Paz)

Mini roteiro: La Paz
1o dia: chegada às 20h30, só daria tempo pra uma balada.
(mudança de planos, a Gol alterou o voo e por isso tivemos que antecipar).
1o dia: chegada pela manhã. Check-in, almoço, role por La Paz, bar ou balada a noite.
2o dia: Pra acostumar com a altitude, passeio por La Paz. Mercado de Las Brujas, Calle Jaén,
Mirador Killi Killi e outros. Talvez um bar à noite.
3o dia: Descida da morte.
4o dia: Chacaltaya + Valle de La Luna. Noite: Jogo do São Paulo.
5o dia: Saída cedinho para Copacabana – Lago Titicaca.
Com sair...
Rumo ao lago Titicaca em Copacabana.
Ônibus saem do cemitério a cada meia hora.
Duração: 4h
Preço: 20Bs

Copacabana
O que fazer?

Local/Passeio

Descrição

Preço

Catedral de La
Virgem de La
Candelaria
(Ou Basílica de
Nossa Senhora de
Copacabana????)

Cartão postal da cidade. Pode ser feito em menos de 1h
em mini tour pela cidade. (Cidade bem pequena, sem
muito o que conhecer)

-

Cerro Calvário /
Horca del Inca

Um dos principais símbolos da cidade, do seu topo se
tem uma bela vista da cidade e do Titicaca.
Acesso pela final da rua 1 de Mayo.
Trajeto bastante íngreme, com pedras e uma escadaria,
mas a paisagem compensa.
30min de subida.

-

Horca Del Inca – Dois pilares de pedra que eram usadas
como observatório Inca.

Isla Del Sol

Conhecida como berço dos Incas.
Dia inteiro de passeio.
Barcos partem de Copacabana e levam de 2h a 3h até a
ilha.
Recomendado usar chapéu e filtro solar.
Trilha de Norte ao Sul da ilha. Se guiar pelos sinais
amarelos ou brancos nas pedras. (~4h de caminhada)
Norte: Principais ruínas e paisagens.
Sul: Melhor infraestrutura.

20/30Bs
Ou
50Bs com
guia
+
Taxa de
conservação

Mini roteiro: Copacabana/Titicaca
6o dia: Chegada +- meio dia. Encontrar o hostel e mini tour pela cidade. (Catedral e Cerro
Calvário) . Comprar passagens (definir dia/hora para Cuzco) + passeios para Isla Del Sol. Noite
descanso/bar.
7o dia: Acordar cedinho e embarcar para Isla Del Sol. Trilha Norte-Sul e retorno no mesmo dia
para Copacabana e embarque para Cuzco. *Opção otimista em termos de tempo e cansaço
físico: Opção1: Se existir passagem para Cuzco à noite, embarcamos no mesmo dia. Opção2:
Caso contrário, dormimos em Copacabana e embarcamos para Puno na manhã seguinte e,
chegando lá embarcamos direto para Cuzco.
*8o dia: Chegada ou viagem para Cuzco.
Com sair...
Opção1: Copacabana para Cuzco.
Duração: 10h
Preço: 100Bs
Opção2: Copacabana para Puno.
Duração: 3h30m
Preço: 25Bs
Obs.: Opção 2 é mais provável.

Cuzco
O que fazer?

Local/Passeio

Descrição

Preço

Plaza de Armas

Fica no centro, tem várias igrejas e não tem como não
passar.

-

Museu Inca

Ruínas Incas

10 /s +
~20/s gorjeta
4 Ruínas Incas – Passeio independente.
3,50 /s
Ônibus local sai de Cuzco com destino Pisaq e desce em
busão
Tambomanchay (última das ruínas). Caminhada de volta
+
de 8km passando por todas as ruínas.
130 /s
Tambomanchay – Possui banheira de pedra usada em
Boleto
Interessante pra aprender sobre a história do local.

rituais.
Pukapukara – Possui pedras avermelhadas o que dá o
nome que significa “forte vermelho”.
Qenqo – Canais de água em zigue-zague que também
dá o nome do local.
Saqsaywaman – Paredões e portais formados pelo
encaixe das rochas. O mais interessante dos sítios
arqueológicos. Acredita-se que era utilizado como
fortaleza pelos incas.
Vale Sagrado dos
Incas

Ruínas Incas que beiram o rio Urubamba. Passeio leva
um 1 dia passando por todas as ruínas.
Mistério, aventura, misticismo e arqueologia.
Uma das novas 7 maravilhas do mundo.

Machu Picchu

- Huayna Picchu – Montanha em frente à Machu Picchu
com vista impressionante. De 45m a 1h30m de subida.
Comprar entrada antes.

Turístico

35 a 100 /s +
Boleto
Turístico
Guias p/ até
7 pessoas:
~U$70
U$ 9,00

U$ 195,00
Incluindo
Passeio comprado no hostel. Sai de Cusco cedinho até
transporte e
Olamtaytambo onde pega um trem para Aguas
hospedagem
Calientes. Dorme lá e na manhã seguinte segue para
em Aguas
Machu Picchu com retorno no mesmo dia e chegada em
Calientes.
Cusco a noite.

Mini roteiro: Cuzco/Machu Pichu
8o dia: Chegada +- 18hrs. Comprar passeio pra Machu Picchu, para o dia seguinte no próprio
hostel. E pesquisar/comprar ônibus para Tacna.
9o dia: Sair cedinho pra Ollantaytambo – 2h de bus. Algumas horas na cidade (~2h) e depois
pegar trem pra Águas Calientes e dormir por lá.
10o dia: Sair bem cedo para Machu Picchu. Depois de explorar o local durante o dia todo,
voltar para hostel em Águas Calientes (por volta das 15h). Seguir de trem até Ollantaytambo e
depois bus pra Cuzco. Chegada à noite no hostel.
11o dia: Passeio das runias incas ou vale sagrado ou passeio de aventura (talvez rafting no rio
urubamba). À noite, embarque para Tacna/Arica.
Com sair...
Rumo à Arica-Chile.
Maioria dos ônibus saem a noite de Cuzco, da Rodoviária.
Duração: 15h – 20h de viagem (com baldeação em Tacna-Peru) – Talvez um dos pontos críticos
da viagem.
Preço: ??

Arica
O que fazer?

Local/Passeio

Descrição

Preço

Parque Nacional

Passeio de 1 dia.

$22000

Lauca

Praias

Atravessa os vales férteis de Lluta e Azapa.
Lago Chungara aos pés de um vulcão.
Balnearios El Laucho e La Lisera.
Chinchorro, maior praia de Arica, imprópria para
banhos e comum para caminhadas.

-

Mini roteiro: Arica
12o dia: Chegada por volta das 18:00. Check-in no hostel e no máximo uma mini-volta na
cidade.
13o dia: Comprar passagem do dia seguinte. Passeio a definir. Praias ou Parque Nacional Lauca.
14 o dia: Acordar cedo para pegar o primeiro ônibus rumo à Iquique.
Com sair...
Rumo à Iquique. Terminal de ônibus na Av. Santa Maria.
Duração: 4h30
Preço: $ 7500 (~R$ 35)

Iquique
O que fazer?

Local/Passeio
Paseo Baquedano
Praias
Alto mole

Descrição
Calçadão com muitos bares e pedestres. Construções
antigas.
Bela vista, Cavancha e Huayquique
Morro de onde é possível ver a cidade toda, incluindo o
cerro dragon – maior duna do Chile, com 350m de
altura - e ainda saltar de paraglider. (arranjado por
agências de viagem - 30 minutos de voo)

Preço

$30000

Mini roteiro: Iquique
14o dia: Chegada por volta da hora do almoço. Check-in no hostel, passeio pela cidade (paseo
baquedano) e pesquisar passeio de paraglider e comprar passagem de ônibus para Calama. À
noite, algum barzinho.
15o dia: Subir ao Alto Mole, saltar de paraglider (se der certo) e ir à praia.
16o dia: De manhã bem cedo, pegar ônibus rumo San Pedro de Atacama.
Com sair...
Rumo à San Pedro de Atacama, passando por Calama.
Terminal de ônibus a sete quadras do centro.
Duração: 6h até Calama + 2h até San Pedro de Atacama.
Preço: $12400 + $2500 (R$~50)
Obs: Em Calama vamos trocar de ônibus. As principais companhias são Tur Bus e Pullman.

San Pedro de Atacama
O que fazer?

Local/Passeio

Descrição

Preço

Valle de La Luna

Cordilheira de sal com cratera que forma uma duna
gigante. Possui um mirante com a vista mais
impressionante do deserto.
Saída em torno das 15h -16h.
Retornos após o pôr do sol (~19h).

$6000
transporte
+
$2000
entrada
(+-R$ 35)

Valle de La Muerte

El Tatio

Laguna Cejar
Vulcão Licancabur

Vale formado por rochas, monumentos naturais e
dunas, onde é possível praticar sandboarding.
Já está incluso no passeio ao Valle de La Luna.
Geisers de água quente à 4300m de altitude.
Entram em atividade antes das 7am, por isso o passeio
tem início às 4am.
Dicas: levar água, roupa de banho por baixo (piscinas
naturais de água quente), e vá bem agasalhado (muito
frio até -20oC).
Lagoa de cor esmeralda com alta concentração de sal, o
que faz boiar.
Flamingos vivem ao redor.
Vulcão extinto de 5916m de altitude com cume nevado.
Visível de qualquer parte de San Pedro de Atacama.

$14000
transporte
+
$5000
entrada
(+- R$ 80)
$2000
+- R$ 9
-

Mini roteiro: San Pedro de Atacama
16o dia: Chegada no fim da tarde. Check-in no hostel e comprar passeios. Bar a noite.
17o dia: De manhã sem planos definidos, talvez alugar bike. À tarde, Vale de La Luna e de La
Muerte (se possível, sandboarding no La Muerte).
18o dia: Saída as 4h da matina para passeio El Tatio. À tarde, boiar na Laguna Cejar.
19o dia: Sair bem cedo, para começar o passeio de jeep, rumo ao salar do Uyuni.

Uyuni - Salar do Uyuni
O que fazer?

Local/Passeio

Descrição

Jeep 4x4
Atacama - Uyuni

Excursão de 3 dias passando pelos pLaguna Verde, Laguna
Colorada, Deserto de Siloli, Salar do Uyuni.
Maior planice de sal do planeta. Conhecida como o local onde
o céu encontra a terra. Sua imensidão branca, com uma fina
camada de água reflete o céu, transformando a vista num
cenário deslumbrante.
No meio do Salar, como o próprio nome diz, é inteiro
construído de sal, paredes, piso, teto...
Cercada por vulcões e montanhas nevadas, possui águas
verde-esmeralda.
Lagoa avermelhada onde vivem milhares de flamingo.

Salar do Uyuni

Museu de Sal
Laguna Verde
Laguna Colorada

Preço
$70.000

-

-

Árbol de Piedra

Monumento de pedra, esculpido pelo vento, no formato de
uma árvore.

-

Mini roteiro: Salar do Uyuni
20o dia: Jeep.
21o dia: Jeep – chegada em Uyuni.
22o dia: De manhã, conhecer o cemitério dos trens (Caso não esteja incluso no passeio do
jeep). À tarde, descansar e comprar passagem. A noite seguir de volta à La Paz.
Com sair...
Ônibus rumo à La Paz.
Uyuni não possui rodoviário. A esquina da rua Av. Arce com C. Cabrera, atrás da igreja, faz as
vezes de terminal.
Duração: 13h
Preço: Bs 230

De volta à La paz – E retorno ao Brasil
23o dia: Chegada à La Paz, de manhã...
24o dia: ...
25o dia: ...
26o dia: Viagem de volta ao Brasil.
Observação: Essa folga de dias no fim do roteiro é planejada para eventuais atrasos,
incidentes, ou replanejamentos durante o decorrer da viagem.

