
Eclipsi 2019: 
Xile i Atacama. 

INFORMACIÓ I RESERVES A: 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

Del 29 de juny al 7 de juliol de 2019. 

29 juny BARCELONA – SANTIAGO DE 
XILE 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 
terminal 1, mostradors de la companyia 
LATAM. Sortida amb vol regular amb destí 
Santiago de Xile. Arribada, assistència i 
trasllat a l’HOTEL GALERIAS (4*) o similar. 
Allotjament.   
 

30 juny SANTIAGO DE XILE - TONGOY 
(440 km – 5 hores)  
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concertada, 
trasllat per carretera fins a Tongoy. 
Realitzaran diferents parades en ruta. 
Arribada i acomodació als APARTHOTEL 
PLAYA BLANCA. Temps lliure. Allotjament. 
 

1 jul. TONGOY – VICUÑA – VALLE DE 
ELQUI – TONGOY 
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat fins 
a la zona des de on observaran l’eclipsi 
(situada a dues hores de distancia 
aproximadament 120 km). Dinar en un 
restaurant local. Tornada a Tongoy. 
Allotjament. 
 

2 jul. TONGOY – VALLE DE ELQUI – 
TONGOY 
A primera hora, trasllat per carretera fins al 
punt d’observació del eclipsi. Arribada i 
esmorzar. Temps lliure per preparar 
l’observació. Dinar.  Observació de 
l’eclipsi, és preveu la totalitat a les 16.40 
hores. Tornada a Tongoy. Allotjament. 
 

3 jul. TONGOY – LA SERENA - CALAMA – 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat a 
l’aeroport de La Serena. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb vol regular 
amb destí Calama. Arribada, assistència i 
trasllat a l’HOTEL CASA DON TOMAS (3*) o 
similar. Allotjament. 
 

4 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Esmorzar a l’hotel. A primera hora, 
possibilitat de realitzar la visita opcional a 
la Vall de la Lluna i de la Mort de mig dia. 
Trasllat fins a ALMA. A les 14.30 hores, 
visita a ALMA (Atacama Large 
Millimeter Array). Arribada al Centro de 
Apoyo a la Operaciones (OSF), campament 
on treballa el personal d’ALMA i on es podrà 

veure la sala de control d’antenes, els 
laboratoris i a vegades una antena en 
manteniment i un transportador d’antenes. 
Per motius de seguretat no estan 
autoritzades les visites a Chainantor (AOS, 
on s’ubica el conjunt d’antenes) degut a la 
gran altitud, a 5.000 metres sobre el nivell 
del mar. Un cop finalitzada la visita, 
tornada a San Pedro de Atacama. Temps 
lliure. Allotjament.  
 

5 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA 
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure a la seva 
disposició. Possibilitat de realitzar la visita 
opcional de dia sencer al Salar d’Atacama i 
Llacunes Altiplaniques. Al capvespre, 
sortida per realitzar el tour astronòmic 
Space OBS. Tornada a l’hotel. 
Allotjament. 
 

6 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA – 
CALAMA – SANTIAGO DE XILE - 
BARCELONA 
Possibilitat de realitzar la visita opcional al 
Guèiser del Tatio i pobles de Machuca. 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concertada, 
trasllat a  l’aeroport de Calama. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb vol regular 
de la companyia LATAM amb destí 
Santiago de Xile. Connexió amb vol regular 
amb destí Barcelona. Nit a bord. 
 

7 juliol BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI       NO SOCI 
Habitació doble 4.480 €*    4.980 € 

Supl. Individual     485 € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
LATAM: BARCELONA – SANTIAGO DE CHILE 
i LA SERENA – CALAMA – SANTIAGO DE 
XILE – BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL GALERIAS (4*) 
o similar de Santiago de Xile. 
•Estada de tres nits a l’APARTHOTEL PLAYA 
BLANCA (4*) o similar de Tongoy. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL CASA DON 
TOMAS (3*) o similar de San Pedro de 
Atacama. 
•Àpats: 7 esmorzars i 2 dinars. 

•Visites privades segons itinerari. 
•Entrades segons itinerari. 
•Guia de parla espanyola a Xile. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel�lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A LA 
CARTA, preu per persona 50 €). 
•Begudes als àpats inclosos. 
•Propines guies, xofers i maleters. 

•Maleters a aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

RESERVA I PAGAMENTS 
Per realitzar la reserva en ferm necessitem 
la fotocopia del passaport i un dipòsit de 
1.000 € per persona. 

NOTA: Pressupost calculat amb data 20 de 
setembre de 2018 i pendent de confirmar 
en ferm per un mínim de 20 persones. 
Qualsevol alteració en el canvi de divisa, 
tarifa aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final. 

EXCURSIONS OPCIONALS A SAN 
PEDRO DE ATACAMA: 
•4 jul. Excursió de mig dia a la Vall de la 
Lluna i la Vall de la Mort. 
•5 jul. Excursió de dia sencer al Salar 
d’Atacama i Llacunes Altiplaniques amb 
dinar. 
•6 jul. Excursió de mig dia del Guèiser del 
Tatio i Poble Machuca amb esmorzar. 
 

PAQUET 3 EXCURSIONS PRIVADES  
340 € per persona* 

 

* Grup mínim de 10 persones. 



17 juny BARCELONA – SAO PAULO  
Presentació a l’aeroport de Barcelona, terminal 
1, mostradors de la companyia LATAM. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb vol regular 
amb destí Sao Paulo. Nit a bord. 
 

18 juny SAO PAULO – SALVADOR DE BAHIA 
Arribada a Sao Paulo. Connexió amb vol nacional 
fins a Salvador de Bahia. Arribada, assistència i 
trasllat a l’HOTEL PESTANA CONVENTO DO 
CARMO (5*) o similar. Tarda lliure. Allotjament. 
 

19 juny SALVADOR DE BAHIA 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de la 
ciutat. Tarda lliure. Allotjament. 
 

20 juny SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concertada, trasllat 
a l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb vol regular amb destí Sao Luiz. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL LUZEIROS (4*) o 
similar. A la tarda, visita de la ciutat. 
Allotjament. 
 

21 juny SAO LUIZ – BARREIRINHAS 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per carretera cap a 
Barreirrinhas, ciutat base per accedir al Parc 
Nacional dels Grans Lençois Maranhenses. 
Arribada i acomodació al PORTO PREGUIÇAS 
ECORESORT (3* superior) o similar. A la tarda, 
recorregut en tot terreny per la bella 
llacuna Blava dintre del parc nacional. 
Allotjament. 
 

22 juny BARREIRINHAS 
Esmorzar a l’hotel. Visita al Parc Nacional 
de Lençois, format per dunes i llacunes d’aigua 
de pluja. Sortida de Barreirinhas amb llanxa fins 
a la Cabure. En ruta parada per fotografiar l’àrea 
dels petits Lençois. Allotjament. 
 

23 juny BARREIRINHAS – MANAUS (Selva 
Amazònica) 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora prèviament 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb vol regular amb 
destí Manaus. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL TROPICAL MANAUS (4* superior) o 
similar. A la tarda, visita de la ciutat. 
Allotjament. 
 

24 juny MANAUS – AMAZONES 
Esmorzar a l’hotel. A primera hora del matí, 
sortida amb barca cap el punt conegut com 
el retrobament de les Aigües. Continuació per 
carretera cap a l’interior de la Selva Amazònica. 
Acomodació al LODGE AMAZON ECOPARK (4*) 
d’estil rústic al bell mig de la selva. Dinar al 
lodge. Tarda lliure per participar a les diferents 
activitats incloses que ofereix el lodge. Sopar i 
allotjament. 

PRE EXTENSIÓ A: BRASIL I SELVA AMAZONICA. Del 17 al 29 de juny de 2019. 

POST EXTENSIÓ A: SANTIAGO DE XILE. Del 6 al 10 de juliol de 2019. 
6 jul. SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – 
SANTIAGO DE XILE  
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
GALERIAS (4*) o similar. Allotjament. 
 

7 jul. SANTIAGO DE XILE 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de la ciutat 
de Santiago de Xile. Tarda lliure. Allotjament. 
 

8 juliol SANTIAGO DE XILE 
Esmorzar a l’hotel. Excursió de dia sencer a 
Viña del Mar i Valparaiso amb dinar inclòs. A 
la tarda, tornada a Santiago de Xile. Allotjament. 
 

9 juliol SANTIAGO DE XILE – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora 
concertada, trasllat a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i duana. Sortida amb vol regular 
de la companyia LATAM amb destí Barcelona. Nit 
a bord. 
 

10 juliol BARCELONA 
Arribada. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
LATAM: BARCELONA – SAO PAULO - 
SALVADOR DE BAHIA – SAO LUIZ – 
MANAUS – RIO DE JANEIRO – SANTIAGO 
DE XILE.  
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL PESTANA 
CONVENTO DO CARMO (5*) o similar a 
Salvador de Bahia. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL LUZEIROS 
(4*) o similar a Sao Luiz. 
•Estada de dues nits al PORTO 
PREGUIÇAS ECORESORT (3* superior) o 
similar a Barreirinhas. 
•Estada de d’una nit a l’HOTEL TROPICAL 
MANAUS (4* superior) o similar a 
Manaus. 
•Estada de dues nits al AMAZON 
ECOPARK RESORT (4*) a l’Amazones. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL OLINDA 
RIO (4* boutique) o similar a Rio de 
Janeiro. 
•Àpats: 11 esmorzars, 2 dinars i 2 
sopars. 
•Visites privades amb guies de parla 
espanyola segons itinerari. 
•Entrades necessàries segon itinerari.     
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel�lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, preu per persona 125 €). 
•Begudes als àpats inclosos. 
•Propines guies, xofers i maleters. 

•Maleters a aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI      NO SOCI 

Habitació doble 3.000 €*   3.400 € 
Supl. Individual   665 € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

RESERVA I PAGAMENTS 
Per realitzar la reserva en ferm 
necessitem un dipòsit de 500 € per 
persona. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI      NO SOCI 

Habitació doble  465 €*      520 € 
Supl. Individual  178  € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

GRUP MÍNIM 10 PERSONES. 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 

•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL GALERIAS 
(4*) o similar amb esmorzar. 
•Visita privada de mig dia de la ciutat de 
Santiago de Xile. 
•Excursió privada de dia sencer amb 
dinar de Viñas del Mar i Valparaiso. 
•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 

25 juny AMAZONES 
A primera hora, passeig per a contem-
plar la sortida del sol a la selva. Pensió 
completa al lodge. Dia dedicat a realit-
zar diferents activitats incloses a l’aire 
lliure. Allotjament. 
 

26 juny AMAZONES—MANAUS – RIO 
DE JANEIRO 
Esmorzar a l’hotel. A l’hora concerta-
da, trasllat per carretera fins a l’aeroport 
de Manaus. Tràmits d’embarcament. 
Sortida amb vol regular amb destí Rio de 
Janeiro. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL OLINDA RIO (4* boutique) o 
similar. Allotjament. 
 

27 juny RIO DE JANEIRO 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, visita de 
la ciutat incloent Corcovado amb 
tren. Tarda lliure. Allotjament. 
 

28 juny RIO DE JANEIRO 
Esmorzar a l’hotel. Al matí, continuació 
de la visita de la ciutat incloent Pan 
de Azúcar amb telefèric. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

29 juny RIO DE JANEIRO – SANTIA-
GO DE XILE 
Esmorzar a l’hotel. A  l’hora concerta-
da, trasllat a l’aeroport. Tràmits d’emba-
rcament i duana. Sortida amb vol regular 
internacional amb destí Santiago de Xile. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
GALERIAS (4*) o similar. Trobada amb 
la resta del grup.  Allotjament.   


