
 
 

Escapada a La Paz & Uyuni - 2022 
 

La Paz, Valle de la Luna e Uyuni 

 

ITINERÁRIO: 5 dias e 4 noites 
 

Día 1:   Brasil – La  Paz – saídas diárias 

Apresentação no aeroporto e cia. aérea de sua conveniência, para embarque com destino a La Paz.  

Bem-vindo a La Paz. Chegada em El Alto, o aeroporto mais alto do mundo com 4.080m sobre o nível do 

mar. Recepção e traslado em veículo compartilhado ao hotel de sua escolha.  

Acomodação no hotel a partir das 15h00. Restante do dia livre para descansar.  

Día 2:   La Paz - Valle de la Luna – Teleférico 

Café da manhã. Excursão de quatro horas por La Paz, cidade eleita como uma das 7 cidades maravilhosas 

do mundo, localizada em um vale formado no sopé da Cordilheira Real de los Andes a 3.632 m acima do 

nível do mar. Visita à área dos mercados nas ruas ricas em artesanato, tecidos e artefatos de feitiçaria. 

Também pela parte colonial da cidade, a igreja de São Francisco, o Museu do Ouro, a Plaza Murillo, o 

Mirador de "Killi Killi" de onde se tem uma vista magnífica da cidade e a réplica do templo semi-subterrâneo 

de Tiwanaku . Em seguida, para a parte moderna da cidade, descendo até 3.200 m para finalmente visitar 

o Vale da Lua, impressionante por suas formações caprichosas feitas pela erosão. O passeio de teleférico 

será uma boa oportunidade para descobrir uma excelente e bela vista de La Paz. Este é um passeio 

obrigatório para todos os visitantes de La Paz! Acomodação. 

Día 3:   La Paz - Salar de Uyuni - Colchani 

Café da manhã. Voo pela manhã de La Paz a Uyuni, com traslados incluídos. 

Já em Uyuni, às 10h00, saída para o grande Salar; visita a caminho do Cemitério dos Comboios, onde se 

encontram os restos de locomotivas a vapor dos séculos XIX e XX; parada em Colchani, este é o melhor 

lugar para observar os métodos de extração de sal; depois para a Ilha Incahuasi (conhecida como Ilhla 

Pescado), um oásis com um ecossistema único e isolado povoado por cactos gigantes de até 10 metros de 

altura. A viagem continua para o norte para visitar o forte pré-colombiano de Pucara de Ayque e os 

chullpares próximos, ambos nas encostas do vulcão Thunupa. E, finalmente, em horário adequado, retorno 

à cidade de Uyuni. Inclui almoço piquenique no meio do Salar e jantar. 

Día 4:   Colchani – Uyuni – La Paz - Ruinas de Tiwanaku 

Café da manhã. Transferência de Colchani para o aeroporto de Uyuni para embarcar a La Paz. 

Tiwanaku fica a uma hora e meia (72 km) de La Paz, durante a viagem você passa pelo altiplano boliviano, 

onde pode ver o modo de vida dos aimaras. Tiwanaku foi um dos centros mais antigos da cultura 

americana, datando de uma média de 1.580 aC a 1.200 dC. É considerada uma das culturas mais 

desenvolvidas de seu tempo. Suas principais construções são: o templo Kalasasaya com sua obra mais 

notável na Puerta del Sol, os monólitos Ponce e Fraile; A pirâmide de Akapana e o templo semi-subterrâneo. 

Também estão incluídos no passeio os dois museus do local, para ver seus trabalhos em cerâmica e pedra. 

Noite em La Paz 

Día 5:   La Paz... - Brasil 

Café da manhã. Liberação dos aptos até as 11h00. Em horário programado, traslado ao aeroporto para 

embarque no seu voo de retorno ao Brasil.  Fim dos serviços  
 

Parte terrestre – Preços por pessoa: 
            Preços sujeitos a variações devido sazonalidades e feriados locais 

Categoria Duplo ou Triplo Single 

Turista US$ 1.000,00 US$ 1.780,00 

Primeira US$ 1.120,00 US$ 1.980,00 



Luxo US$ 1.130,00 US$ 2.190,00 
Adicional de passagem aérea La Paz-Uyuni-La Paz 

de aproximadamente US$ 385,00 
Desconto triplo: US$ 100,00 

Ao câmbio turismo do dia - Entrada a vista (pix) = 20%, 30% ou 40% conforme data  

de adesão. Saldo em 3x, 6x, 10x, até 12x no cartão Visa ou Mastercard. 

Vide contrato de aquisição em nosso site 

 

Requer: 

- Passaporte válido no mínimo 6 meses durante a viagem, com algumas páginas em branco 

- Brasileiros podem ingressar com RG original em bom estado emitido a menos de 10 anos. 

- Certificado internacional de vacina contra febre amarela e Covid-19, e teste RT-PCR negativo,  

- Nacionalidade Japonesa, Europeia e demais estrangeiros, devem viajar com passaporte e o RNE original  

   Valido ou com validade indeterminada para apresentar nos aeroportos de retorno ao Brasil 
INCLUI: 

- Traslados e passeios em veículos compartilhados, com guias locais em espanhol.  

- Seguro-viagem emergencial com cobertura até US$ 75.000,00 e cobertura Covid de US$ 20.000,00  

   (até 85 anos). Seguro parcial para cancelamento de viagem em caso de emergência familiar.  

Veja condições gerais: www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf 
- 1 bagagem pequena por pessoa. 
- 3 noites de hospedagem em La Paz, 1 noite de acomodação em Uyuni. 

- Café da manhã diário nos hotéis 

- Visita da cidade de La Paz, Vale de La Luna, Uyuni e a Tiwanaku. 
NAO INCLUi: 

- Passagens aéreas internacionais e nacionais e taxas aeroportuárias. 

- Despesas de documentação: passaporte, vacinas, teste RT-PCR etc. 

- Despesas de caráter pessoal, como bebidas, refeições não mencionadas, excesso de bagagem 

- Passeios e serviços mencionados como sugestão ou opcional 

- Gorjetas a guias, motoristas, às camareiras e carregadores 

 - Demais itens ou serviços não mencionados. 

 

NOTA: Recomendamos reservar com pelo menos 2 meses de antecedência. 

A viagem poderá ser adiada caso as fronteiras venham a fechar devido ao Corona vírus ou por outros 

motivos que inviabilizem a viagem. conforme especificado em nosso contrato, passeios podem não ser na 

ordem descrita e podem ser substituídos devido a imprevistos alheio ao nosso controle, em função do clima, 

greves, folgas, reformas, congestionamentos etc.   

Voos, programa, valores e informações vigentes em abril 2022, sujeitos a atualizações. 

 

Leia as condições gerais de adesão e contrato em nosso site:  www.tabitours.com.br   

  

Para reservas e informações: consulte seu agente de viagem. 
  

 
  

 

Solicite cotações de passagens aéreas, carros, hotéis...               www.tabitours.com.br 

 

    La Paz (-1 horas) –      Primavera      –    Verão      -      Outono –      Inverno   

Média Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  Nov Dez 

Máxima 17°C 17°C 17°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 19°C 

Mínima 7°C 7°C 6°C 4°C 1°C -1°C -1°C 0°C 2°C 4°C 5°C 6°C 
 

Hotéis previstos ou similares 
Clique Ctrl+clique em cada hotel para entrar no respectivo site 

Cidade Econômico  Turista 

Superior 

Primeira Primeira 

Superior 

Luxo 

La Paz 

 
-Hostal 

Naira 

-Presidente -Hotel Ritz -Europa 

Hotel 

-Casa 

Grande 

Uyuni / 

Colchani 

-Tambo 

Aymara 

-Jardines 

de Uyuni 

-Cristal 

Samaña**  

-Luna 

Salada** 

-Palacio de 

Sal** 

**Hotéis em Colchani, às margens do salar. Fica a 5 km de Uyuni, onde estão os principais hotéis de sal. 

http://www.gtaassist.com.br/condicoes-gerais/condicoes-gerais-gta.pdf
http://www.tabitours.com/
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=1
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=32
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=61
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=92
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=122
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=153
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=183
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=214
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=245
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=275
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=306
http://br.weather.com/weather/climatology/JAXX0085?dayofyear=336
http://www.hostalnaira.com/
http://www.hostalnaira.com/
http://www.hotelpresidente.com.bo/
http://www.ritzbolivia.com/
http://www.hoteleuropa.com.bo/
http://www.hoteleuropa.com.bo/
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html
http://www.casa-grande.com.bo/default-es.html
http://tamboaymara.site/
http://tamboaymara.site/
http://www.jardinesdeuyuni.com/
http://www.jardinesdeuyuni.com/
http://www.hotelcristalsamana.com.bo/
http://www.hotelcristalsamana.com.bo/
http://www.lunasaladahotel.com.bo/es/
http://www.lunasaladahotel.com.bo/es/
http://www.palaciodesal.com.bo/
http://www.palaciodesal.com.bo/

