
 
 

Roteiro de Viagem 
RIO HONDO | TUCUMAN | CAFAYATE | SALTA 
 
1° DIA – 15/03 – ORIGEM / RIO HONDO 
Saída a partir das 12hs (verificar horário conforme cidade de embarque) com destino a Rio Hondo. 
 
2° DIA – 16/03 – RIO HONDO 
Chegada a Rio Hondo para almoço. Tarde livre para descanso. 1º pernoite. 
 
3° DIA – 17/03 – RIO HONDO 
Manhã livre no hotel. A tarde, pequeno tour neste, que é o maior balneário de água termal da 
Argentina. Noite livre. 2º pernoite. 
  
4º DIA –18/03 – RIO HONDO / TUCUMAN / QUILMES / CAFAYATE:  
Café da manhã. Saída às 07hs com destino a Tucuman. City tour visitando a Plaza da Independência, 
Casa da Independência (foi nesta casa que se logrou a independência da Argentina em 1810, por isso 
esta cidade é considerada o berção da nação Argentina), Catedral, Palácio do Governo. Seguimos 
viagem costeando a pré-cordilheira dos Andes, onde entraremos no denominado Vale Calchaquies 
que é um circuito muito interessante e original até o destino final, passando Tafi del Valle, Amaicha 
del Valle, Quilmes (considerado o maior assentamento humano pré-hispânico da Argentina, onde 
antes da colonização, por estes lugares, os Incas espalharam seu povo. E até hoje conservam-se 
crenças religiosas, rituais, festas, arte, música e técnicas agrícolas que são um patrimônio vivo) e por 
último, Cafayate. Chegada e acomodação no hotel. 3º pernoite. 
 
5º DIA – 19/03 – CAFAYATE 
Dia destinado para visita de 2 vinícolas.  Bodega Quara e Bodega El Esteco. Restante do dia livre. 4º 
pernoite. 
  
6º DIA – 20/03 – CAFAYATE / SALTA 
Café da manhã no hotel. Saída para a cidade de Salta, seguindo no trajeto pela “Quebradas das 
Conchas”, famosa por suas estranhas formações rochosas como "O Frade", "o Sapo" ou "O 
Anfiteatro", povoado de Villa Alemanha, periferia de Salta, RN 9 até chegarmos ao destino em torno 
do meio dia. Tempo livre para almoço (não incluso). Em seguida, city tour panorâmico com guia local 
a fim de conhecer os principais pontos turísticos de Salta - uma das cidades coloniais mais antiga e 
mais bonita da Argentina, que foi fundada para servir de ponto estratégico entre as rotas coloniais 
para o trânsito entre o Vice-reinado do Peru e o Vice-reinado de La Plata. Neste agradável tour, 
primeiramente visitaremos o centro histórico de Salta, começando na praça central onde está 
localizado o Cabildo, a Catedral e o Museu de Arqueologia de Alta Montanha. Logo seguiremos para 
o Mercado de Artesanato e Cerro San Bernardo, que possui uma bela vista panorâmica da cidade e 
um teleférico (não incluído). Hospedagem. 5º pernoite. 
 
 
 
 
 
  



 
 

7º DIA – 21/03/2020 – SALTA (TREM DAS NUVENS)  
- SALTA / TREM ÀS NUVENS: Café da manhã básico no hotel. Às 06:15h traslado do hotel à estação de 
Trem para embarcar em Ônibus da empresa TREM A LAS NUBES para viagem rodoviária até San 
Antonio de los Cobres com paradas em Campo Quijano e Alfarcito. Em Alfarcito, será servido o café 
da manhã campeiro com produtos típicos da região de 25 comunidades; nesta comunidade de 
Alfarcito funciona uma Escola Albergue de Montanha que atende a mais de 150 
crianças/adolescentes com educação voltado ao turismo. Posteriormente a viagem continua de 
forma rodoviária, passando por Quebrada de las Cuevas e depois pela planície de Muñano até chegar 
a San Antônio de los Cobres, onde será o embarque no famoso TREM ÀS NUVENS que transportará 
os turistas até o Viaduto La Polvorilla. O percurso será de 1h até o viaduto que fica a 4.200 msnm, 
onde atravessa a obra mais imponente da engenharia do século passado. Parada de 30 minutos e 
logo se inicia o retorno a San Antônio de los Cobres, com parada de 2h aprox. para almoço (não 
incluído) e interação com a comunidade local, com excelente para comprar as lembranças da região; 
em momento oportuno, início do retorno rodoviário a Salta, passando e parando em Santa Rosa de 
Tastil, área de influência do Qhapaq ñan (comunidade indígena) na província de Salta e centro 
administrativo da Quebrada Del Toro. Oportunidade para visitar o Museu de Montanha e comprar 
diferentes artesanatos e produtos locais no Centro de Artesanatos da Comunidade, posteriormente 
continuação do regresso a Salta, onde a chegada será em torno das 20h. 6º pernoite. 
 
8º DIA – 22/03/20 – SALTA / ORIGEM 
Após o café da manhã, viagem de retorno.  Chegada 23/03. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus leito; 
- 02 noites em Rio Hondo com pensão completa; 
- 02 noites em Cafayate  com café da manhã; 
- 02 noites em Salta com café da manhã; 
- Tours conforme programação 
- Ingresso ao Trem das Nuvens com café da manhã campeiro incluído. 
 
VALOR DO PACOTE 
 
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL - R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
 
A vista, 5% de desconto. 
A prazo, em 10x com cartão de crédito, sem juros. 
 
**Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 
 


