
 

 

 
AS BELEZAS DA BOLIVIA 
 
1º DIA – 17/03/23 – ORIGEM / TILCARA: 
Saída. Noite em trânsito. 
  
2º DIA – 18/03 – TILCARA 
Chegada em Tilcara direto no hotel. Restante dia livre para descanso. 1º noite. 
 
3º DIA – 19/03 – TILCARA / SUCRE 
Saída após o café da manhã, trâmites aduana Argentina / Bolivia e viagem a capital da Bolivia, Sucre. 
Chegada a noite e hospedagem. 2º noite. 
 
4º DIA – 20/03 – SUCRE 
Após o café da manhã, visita pela cidade conhecendo a Casa de La Libertad – onde foi assinada a 
independência da Bolívia em 1825; o Parque Bolivar, para ver os exemplos da tradição aristocrática de 
Sucre como as pequenas réplicas da torre Eiffel e do arco do triunfo de Paris; a igreja e o museu da recoleta 
dos indios têxteis ASUR. Tarde livre. Noite hotel. 3º Pernoite. 
 
5º DIA – 21/03 – SUCRE / POTOSI / CERRO RICO / UYUNI 
Após café da manhã, check-out do hotel e viagem a Potosi. Conheceremos as minas de Cerro Rico. Esta 
excursão permite aos visitantes vivenciar uma viagem inesquecível a 240 metros de profundidade, onde 
poderão observar as condições de trabalho dos mineiros bolivianos (são oferecidos roupa de proteção e 
capacete). A mina de prata está localizada no famoso Cerro Rico, em alguma ocasião, o mais rico do 
mundo. Depois do almoço Pela tarde, visitaremos a casa da moeda, as tradicionais ruas coloniais, 
posteriormente viajaremos para Uyuni. 4º Pernoite. 
 
6º DIA – 22/03 – COLCHANI / SALAR DE UYUNI: 
O grande Salar de Uyuni estará a nossa espera! No caminho conheceremos uma planta artesanal para o 
processamento do sal e também observaremos os métodos utilizados em sua extração. Continuação da 
viagem rumo à Ilha Incahuasi, conhecida também como Ilha Pescado, onde é possível observar os famosos 
cactos gigantes. Depois de saborear um delicioso almoço, visitamos museus de sal, visitaremos as Múmias 
de Coquesa, entraremos em meio do salar para esperar o pôr do sol, um espetáculo visual de cores. 5º 
Pernoite. 
 
7º DIA – 23/03 – COLCHANI / UYUNI / COPACABANA 
Após o café da manhã seguiremos viagem com destino a Copacabana vía Oruro. Chegada e livre para 
descanso. 6º Pernoite. 
  
8º DIA – 24/03 – COPACABANA / LAGO TITICACA / LA PAZ 
Café da manhã. Passeio de Catamarã pelo Lago Titicaca. Embarque em um bote rumo à Ilha do Sol, onde 
desembarcaremos no porto de yumani visitaremos e desfrutaremos do almoço tradicional “Aptati”. Nossa 
viagem continuará em bote para a Ilha da Lua, onde visitaremos a ruína de Iñak Uyu. Após, viagem a La 
Paz. 7º Pernoite. 
 
9º DIA – 25/03 – LA PAZ / COCHABAMBA 



 

Café da manhã, desocupação do hotel e passeio pelos teléricos de La Paz. Após, viagem a Cochabamba. 
Chegada final da tarde e livre no hotel. 8º Pernoite 
 
10º dia – 26/03 – COCHABAMBA  
Café da manhã, Tour pela cidade conhecendo El Cristo de La Concordia, onde poderemos ingressar ao seu 
interior e ter uma ótima vista da cidade, passeio ao centro da cidade com visita ao Centro Cultural Simon 
e Plaza de Armas. Tarde livre. 9º Pernoite. 
 
11º dia – 27/03 – SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
Café da manhã e check-out do hotel. Seguimos nossa viagem para a região da selva amazônica e Santa 
Cruz de La Sierra. Chegada em Santa Cruz a tarde e tempo livre. 10º Pernoite 
  
12º dia – 28/03 – SANTA CRUZ DE LA SIERRA: 
Visitar às ruinas de Samaipata, impressionantes e misteriosas escavações esculpidas em pedra no cume 
de uma montanha com um centro cerimonial. Depois de chegar na cidade e passear pelo lugar, 
visitaremos o museu do local. Retorno a Santa Cruz. 11º Pernoite. 
  
13º dia – 29/03 – SANTA CRUZ DE LA SIERRA / CORUMBA (660 km): 
Após o café da manhã, faremos check-out do hotel e seguiremos viagem de saída da Bolívia pela fronteira 
de Puerto Suarez. Chegada em Corumbá no final da tarde e hospedagem. 12º Pernoite. 
  
14º dia – 30/03 – CORUMBA / RETORNO: 
Após o café da manhã, viagem de retorno. Chegada dia 31/03. 
 
 
INCLUINDO: 
- Viagem em ônibus Cama Suíte; 
- 12 noites em hotel com café da manhã; 
- Seguro viagem; 
- Todos passeios com ingressos; 
- Almoço 6º dia; 
 
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) por pessoa. 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista: 5% de desconto. 
Prazo: até 10x com cheque (mediante consulta) ou cartão. 
 
 
PREVISÃO DE HORÁRIOS 
CAXIAS DO SUL: 5h 
ERECHIM: 9h 
PASSO FUNDO: 10h30 


