
Ciutats, desert, fauna i flora

Durada: 16 DIES 
Sortides: 7 març / 8 novembre

SANTIAGO DE XILE – VIÑA DEL MAR 
VALPARAÍSO – CALAMA
SAN PEDRO DE ATACAMA
VALLE DE LA LUNA 
DESERT D’ATACAMA - PUERTO MONTT 
PUERTO VARAS - PEULLA – CHILOÉ 
PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES
BALMASEDA - SERRANO

XILE DE NORD A SUD

VIDEO

Nucli Antic de Valparaíso - Esglésies de Chiloé
Parc Nacional Torres del Paine (reserva de la biosfera)
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VALPARAÍSO

ha dos llocs on podeu veure Moais de veritat fora 
de l’illa: en aquest museu i en el Museu Britànic de 
Londres. Continuarem vorejant cap a Valparaíso 

, el principal port i la segona ciutat del país. La 
ciutat, habitada antigament pels Changos, va ser 
fundada oficialment al segle XVI. Visitarem la zona 
portuària amb els seus estrets carrerons, la Plaça 
Sotomayor i el monument als Héroes de Iquique. 
Tot el nucli antic va ser declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO el 2003. Dinar. Després 
del dinar farem una visita a “La Sebastiana”, una 
de les cases-museus del conegut poeta Pablo 
Neruda. Acabarem la visita pujant a un dels antics 
i emblemàtics ascensors de Valparaíso, l’ascensor 
Artillería construït l’any 1898. Retorn a Santiago de 
Xile. Sopar.

 4 SANTIAGO DE XILE  CALAMA – SAN PEDRO 
DE ATACAMA. VALLE DE LA LUNA
Esmorzar. A l’hora prevista ens traslladarem a 
l’aeroport per agafar el vol cap a Calama. A l’arribada 
ens dirigirem a San Pedro de Atacama, travessant la 
serra Domeyko i de la Sal. Farem una parada per 
poder observar una espectacular panoràmica del 
Salar de Atacama, plena de llacs que són llar d’aus 
migratòries i flamencs. Arribada a San Pedro de 
Atacama. Dinar. A la tarda visitarem una de les valls 
més impressionants del nord de Xile: el Valle de 
la Luna. Observarem un espectacle geològic amb 
unes escultures i formes semblants a la superfície 
de la lluna. Veurem l’estàtua de “Les Tres Maries”, 
formació rocallosa erosionada per la sal i el vent 
del desert, formada per granit, pedres de quars, 
gemmes i argiles. Sopar a San Pedro de Atacama. 
 

 5 (SAN PEDRO) SALAR D’ATACAMA I TACONAO
Esmorzar. Al matí sortirem cap a les llacunes de 
l’altiplà de Miscanti i Meñiques, situades a més de 

 1 BARCELONA  SANTIAGO DE XILE
Trobada amb el nostre guia acompanyant Baraka 
a la zona de sortides de l’aeroport de Barcelona,   
2 hores abans de la sortida del nostre vol, amb 
escala, destinació a Santiago de Xile, capital del país. 
Nit a bord.

 2 SANTIAGO DE XILE
Arribada a l’aeroport de Santiago de Xile. Després 
dels tràmits de duana anirem a l’hotel. A continuació 
realitzarem la visita de Santiago de Xile. Durant 
la visita podrem veure l’avinguda del Libertador 
Bernardo O ‘Higgins, el barri de Providencia i els 
seus centres comercials, el Parc Forestal i Palau 
Belles Arts, Plaza de Armas, Església Catedral, 
Centre Cívic del Palau del Govern “La Moneda”. 
Dinar en restaurant. A la tarda continuarem la visita 
al sector més antic de la ciutat, el dels casalots 
senyorials amb diferents estils com neoclàssic, 
barroc i colonial, la zona de les universitats i turó 
Saint Lucia. Retorn a l’hotel. Sopar.

 3 VISITA VIÑA DEL MAR I VALPARAÍSO
Esmorzar. Avui sortirem a fer la visita de dia 
complet a Viña del Mar i Valparaíso, dos de les 
ciutats més belles del país, travessant les valls 
de Curacaví i Casablanca amb les seves vinyes 
i plantacions d’arbres fruiters. Viña del Mar és 
coneguda com “la ciutat jardí” per la quantitat 
d’espais verds que posseeix. A l’arribada farem 
una visita panoràmica passant pel Parque Quinta 
Vergara, el lloc on anualment se celebra el famós 
Festival Internacional de la Cançó. Visitarem 
també el Museu Fonck, construït en memòria 
del pioner en investigació arqueològica a Xile, el 
metge alemany Francisco Fonck. En el seu jardí hi 
trobarem un Moai de l’illa de Pasqua, una de les 
especialitats del museu. Com a curiositat, només hi 

EXUBERÀNCIA I DESERTS, FAUNA EN LLIBERTAT I CIUTATS COLONIALS...
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GLACIAR BALMASEDA

Santiago de Xile. Arribarem a Puerto Montt i ens 
traslladarem a Puerto Varas. Sopar i allotjament al 
nostre hotel.

 8   (PUERTO VARAS) LLAC LLAQUIHUE
Esmorzar. Al matí d’hora sortirem a realitzar 
l’excursió cap a Ensenada, vorejant el llac 
Llaquihue. La zona es caracteritza per la seva 
inigualable flora composta per boscos sempre-
verds de escanyacabres, làrix, coigüe i lenga, a més 
d’alguns falgueres, arbustos i matolls. Farem parada 
i visita als salts del Rio Petrohue i emprendrem la 
navegació a través del Lago de Todos los Santos 
amb destinació a Peulla. En el recorregut podrem 
veure els volcans Osorno, Puntiagudo i Tronador, 
cadascun d’ells amb la seva singular història sobre 
la seva existència, segons la cultura mapuche. Dinar 
a bord. Acabada l’excursió, tornarem a Puerto 
Varas. La seva influència germànica es deixa veure 
en els seus plats, rebosteria i fins i tot producció 
de cervesa. Abans de sopar tindrem un temps lliure 
per copsar l’ambient de la ciutat.

 9   (PUERTO VARAS) CHILOÉ
Esmorzar. Ens embarcarem en un transbordador 
per navegar sobre el Canal de Chacao, fins a arribar 
a la mítica Isla Grande de Chiloé. L’illa es caracteritza 
per la seva activitat marítima i per les seves esglésies 
de fusta declarades patrimoni de la Humanitat 
l’any 2000. Aquests edificis són una mostra de 
sincretisme de la cultura huilliche i espanyola, i 
de fruit de les idees dels jesuïtes que van anar a 
evangelitzar el territori. La seva construcció es basa 
en l’assemblatge (és a dir, sense usar claus per 
unir les fustes), segons les tradicions dels chilotes 
i d’altres artesans i constructors arribats des de 
diferents punts d’Europa. Dinar. A la tarda retorn a 
Puerto Varas. Sopar.

quatre mil metres d’alçada, d’intens color blau i 
vores blanques. Després de la visita ens dirigirem 
cap al poble de Socaire. Dinar. Continuarem fins 
al Salar d’Atacama, que s’estén per 3000 Km2, 
per visitar la llacuna Chaxa, a la Reserva Nacional 
de los Flamencos per poder observar tres de les 
sis espècies de flamencs que hi ha al món. També 
hi podem trobar altres animals com nyandús, 
llames, guanacs o alpaques. Després seguirem 
cap al poble de Taconao, on destaquen les seves 
cases construïdes en liparita, pedra volcànica. 
Destaca entre els seus edificis l’església de San 
Lucas i la Torre Campanario. Sopar a San Pedro 
de Atacama.

 6 (SAN PEDRO) GUÈISERS DEL TATIO  
Per la matinada sortirem cap als Guèisers del Tatio 
envoltats de volcans, a una altura de 4.200 metres 
sobre el nivell del mar. Cal anar amb roba d’abric 
perquè hi ha fortes oscil·lacions tèrmiques entre els 
-17º i els 24º. Només a la matinada podem veure 
les expulsions de vapor que en alguns casos poden 
arribar als 7 metres d’altura. Caminarem al voltant 
dels cràters d’aquests guèisers. Esmorzar. Podrem 
gaudir d’un bany en una de les piscines termals a 
una temperatura de 40°. Dinar. De retorn a San 
Pedro de Atacama, visitarem el poblat de pastors 
de llames, Machuca, amb les seves pintoresques 
cases de tova, palla i fusta de cactus. Visitarem la 
Laguna situada al mig del Salar de Atacama, la qual 
posseeix un nivell de flotació superior al Mar Mort, 
a causa de la seva alta concentració de sal i liti. 
Retorn a l’hotel.

 7 SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA  
PUERTO MONTT – PUERTO VARAS
Esmorzar. Ens traslladarem a l’aeroport de Calama, 
per agafar el vol direcció a Puerto Montt, via 

EL CONTRAST QUE OFEREIX XILE ES ESPECTACULAR I TOTA UNA EXPERIÈNCIA
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 10 PUERTO MONTT  PUNTA ARENAS
Esmorzar. A l’hora convinguda anirem a l’aeroport 
de Puerto Montt, per agafar el vol direcció Punta 
Arenas. A l’arribada anirem a l’hotel. Sopar.

 11 PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
Esmorzar. Al matí embarcarem en ferri per 
travessar l’Estret de Magallanes en direcció Isla 
Magdalena, de tan sols 85 hectàrees i amb una 
altura que no supera els 15 metres sobre el nivell 
del mar. Desembarcarem per veure la colònia més 
gran de pingüins magallànics. Aquesta santuari 
natural és un territori protegit i en tot el seu voltant 
està prohibida la pesca. Dinar. A la tarda ens 
traslladarem fins a Puerto Natales, on tindrem la 
nostra base per conèixer la zona.

Preu: 6.820 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals de línia regular.
* Vols domèstics de línia regular.
* Allotjament en hotels de 4*.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 10 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 10 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport. 
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 920 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB

 12 (PUERTO NATALES) TORRES DEL PAINE
Esmorzar. Avui anirem a Torres del Paine, visitant la 
Cueva del Milodón, on es van trobar restes d’aquest 
mamífer herbívor que va viure aquí al voltant de 
12.000 anys enrere. El viatge continuarà cap al 
Parque Nacional Torres del Paine, on visitarem 
Lago Nordenskjold, Lago Pehoé, Salto Grande. 
Aquest enorme parc nacional va ser declarat 
per la UNESCO Reserva de la Biosfera, el 1978. 
Dinarem acompanyats d’una vista panoràmica de 
Los Cuernos del Paine. Caminarem entre boscos 
de lenga, el roure de Terra del Foc, representatius 
del bosc andí patagònic, cap al mirador de la 
Glacera Grey amb els seus imponents blocs de gel. 
Posterior visita a Laguna Amarga. Sopar.

 13   (PUERTO NATALES) BALMASEDA I 
SERRANO
Esmorzar a l’hotel. Trasllat al moll per iniciar 
navegació pel Fiordo Última Esperanza cap a 
les Glaceres Balmaseda i Serrano. En el trajecte, 
veurem colònies de llops marins i corbs marins, 
fins a arribar a la Glacera Serrano, on atracarem 
al moll de Puerto Toro, per realitzar una caminada 
de 1000 metres a través del bosc natiu. Dinar 
patagònic. Retorn a Puerto Natales. Allotjament.

 14 PUNTA ARENAS  SANTIAGO
Esmorzar. A l’hora convinguda prendrem el vol 
a Santiago. Sopar comiat en restaurant típic amb 
música i balls folklòrics. Allotjament.

 15 SANTIAGO  VOL DE TORNADA
Esmorzar. Temps lliure fins al trasllat a l’aeroport 
per agafar el vol de tornada a Barcelona. Nit a bord

 16 BARCELONA
Arribada a Barcelona. Min 10 / 20 Max -4 hores No


