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Depois de viajarmos até aos 
Himalayas, achamos que era altura 
de visitar uma das outras grandes 
cordilheiras do mundo: os Andes!
Resolvemos não fazer a coisa por 
menos!

A viagem começa e termina no 
Brasil, passando por nada mais 
que seis países: Brasil, Paraguai, 
Argentina, Chile, Bolívia e Peru!

“a viagem de uma vida“
Apresentação

Durante 19 dias vamos percorrer 
alguns dos locais mais míticos 
da América do Sul, como as 
Cataratas do Iguaçu, o Salar de 
Uyuni, o Altiplano Boliviano, o 
Lago Titicaca, Machu Picchu, o 
Vale Sagrado dos Incas e a Selva 
Amazónica.

Preparado?

O percurso criteriosamente 
pensado por uma equipa 
experiente, transformará esta 
viagem na experiência de 
uma vida!



012
3

4/5
6

7 8

11
12

13/15
14 16

17

9/10

5 Julho 

Stage 0
Chegada a Foz Do Iguaçu

6 Julho 

Stage 1
Foz Do Iguaçu - Assunção 

330 Kms (6h)

7 Julho 

Stage 2 
Assunção – Monte Quemado 

747 Km (10h)

8 Julho 

Stage 3 
Monte Quemado – Purmamarca

487 Km (7h)

9 Julho 

Stage 4 
Purmamarca – San Pedro De Atacama 

493 Kms (6h)

10 Julho 

Stage 5 
San Pedro De Atacama

Dia De Descanso

11 Julho 

Stage 6 
San Pedro De Atacama – Laguna Colo-

rada 
147 Kms (4h) 

12 Julho 

Stage 7 
Laguna Colorada – Chuvica 

343 Km (7h)

13 Julho 

Stage 8 
Chuvica - Uyuni 

160 Km (4h)

14 Julho 
Stage 9

Uyuni – La Paz 
540 Km (8h)

15 Julho 

Stage 10 
La Paz

Dia De Descanso

16 Julho 

Stage 11 
La Paz – Puno 
290 Km (6h30)

17 Julho 

Stage 12 
Puno – Taquile

Dia De Descanso

18 Julho 

Stage 13 
Taquile – Cusco 

380 Km (7h)

19 Julho 

Stage 14 
Cusco – Ollantaytambo 

90 Km (3h)

20 Julho 

Stage 15 
Ollantaytambo - Cusco 

90 Km (3h)

21 Julho 

Stage 16 
Cusco – Puerto Maldonado

490 Km (9h)

22 Julho 

Stage 17 
Puerto Maldonado – Rio Branco 

530 Km (9h)

23 Julho 

Stage 18 
Voo Internacional

stage

stage



Stage 0

Foz Do Iguaçu

Depois do nosso voo, 
somos contemplados 
com a beleza de um dos 
locais mais extraordinários 
do mundo:  a foz das 
Cataratas do Iguaçu, na 

dia 5 de Julho

fronteira entre o Brasil e a 
Argentina!

Não haveria melhor 
maneira de começar a 
nossa aventura!
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A entrada na fronteira será 
feita por uma das mais 
movimentadas fronteiras 
da América do sul, a 
Puente De La Amistad, 
local famoso pela intensa 
troca comercial. 

Depois é altura de 
rolarmos até á capital, 
Assunção!

Foz Do Iguaçu
Assunção 
330 Kms 
(6h)

Neste dia, deixamos o 
Brasil e entramos no 
Paraguai! 

Photo by Victor Rutka on Unsplash

Stage 1 dia 6 de Julho



de passarmos mais uma 
fronteira e entrarmos na 
Argentina, rumando á 
província de Santiago 
de Estero, uma das mais 
antigas do pais!

Assunção
Monte Quemado 
747 Km 
(10h)

Este é o dia mais extenso 
da viagem em termos de 
kms.
Depois de sairmos da 
capital Paraguaia, é altura 

Stage 2 dia 7 de Julho



Monte Quemado
Purmamarca 
487 Km 
(7h)

É hora de nos dirigirmos 
aos Andes e começar a 
subir! 

Stage 3 dia 8 de Julho

Photo by Chris Bai on Unsplash

Cactos, planícies 
desérticas e paisagens 
de tirar o fôlego marcam 
este dia, que termina em 
Purmamarca (2.324m), 
bem no sopé dos Andes, 

famosa pela montanha 
colorida Cierro de los 
Siete Colores.

Pic By Kevin Zaouali Cate



do parque nacional de Los 
Flamencos, atravessando 
o famoso Passo de Jama, 
com os seus 4.200m de 
altitude! 

O dia termina rodeados 
da deslumbrante 
paisagem que circunda 
a cidade e que inclui 
deserto, salinas, vulcões, 
géiseres e fontes termais.

Purmamarca
San Pedro De 
Atacama 
493 Kms 
(6h)

Entramos no Chile e no 
coração dos Andes! A 
viagem até San Pedro de 
Atacama será feita através 

Stage 4 dia 9 de Julho



Photo by Vinícius Henrique on Unsplash

O passeio ao Valle de 
La Luna e à Pedra Del 
Coyote são imperdíveis. 
O dia termina na pequena, 
mas movimentada calle 
Caracoles, degustando um 
belo jantar chileno!

Pedro De 
Atacama
Dia De Descanso

Neste 1º dia de descanso 
da viagem, retemperamos 
forças para o que aí vem. 
Mas o descanso pode ser 
activo! 

Stage 5 dia 10 de Julho



San Pedro De 
Atacama
Laguna 
Colorada 
147 Kms 
(4h) 

Abram bem os olhos, 
apurem os sentidos e 
preparem-se!

Vamos atravessar a reserva 
nacional de fauna andina 
Eduardo Avaroa (situada 
entre 4.200m e 5.400m de 
altitude), num trajecto off-
road!

Durante o dia vamos ver 
vulcões, fontes termais, 

Stage 6 dia 11 de Julho

geysers, lagos coloridos, 
fumarolas e flamingos!

O dia termina em frente 
á Laguna Colorada, num 
abrigo de montanha, 
apreciando as estrelas!

Photo by Giorgia Romiti on Unsplash



Stage 7 dia 12 de Julho

Laguna 
Colorada 
Chuvica 
343 Km
(7h)

Continuamos a rumar a 
norte, percorrendo um 
trajecto off-road que nos 
irá levar até às portas 
do Salar de Uyuni, 
pernoitando num abrigo 
de montanha em Chuvica.

O dia será repleto de 
paisagens deslumbrantes, 
como a Laguna Capina, a 
Laguna Pastos Grandes 
e o Cerro Tomasamil, 
com os seus 5.890m de 
altitude!

Photo by Jeison Higuita on Unsplash



Chuvica
Uyuni 
160 Km
(4h)

Este será mais um dia inesquecível!
Depois de dormirmos às portas do Salar de Uyuni (o 
maior deserto de sal do mundo a cerca de 3.600m de 
altitude), é altura de o cruzarmos e disfrutarmos de 
toda a sua beleza ímpar!

Stage 8 dia 13 de Julho
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boliviano em direcção à 
capital boliviana: La Paz! 

Esta é a capital mais alta 
do mundo, situada a cerca 
de 3.600m de altitude,  
fundada em 1548.

Uyuni
La Paz 
540 Km 
(8h)

Depois de 3 dias de off-
road, regressamos ao 
asfalto, e entramos no 
coração do altiplano 

Stage 9 dia 14 de Julho
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Stage 10 dia 15 de Julho

La Paz
Dia De Descanso

Neste dia poderá 
descansar de todas as 
emoções e eventual 
cansaço dos dias 
anteriores, e conhecer La 
Paz - a vibrante cidade da 
América do Sul!



La Paz
Puno 
290 Km 
(6h30)

Após a visita á capital 
Boliviana, é tempo de 
mudar de país, mais uma 
vez!

Stage 11 dia 16 de Julho

- “Bienvenidos” a Peru!

A entrada no 6º país desta 
viagem será feita através 
da fronteira situada junto 
ao lago Titicaca.

Iremos percorrer as suas 
margens até Puno, onde 
nos esperará um barco 
que nos levará até á 
ilha flutuante de Uros 
(plataformas artificiais 
construídas pelos 
indígenas da etnia Uros 
no período colonial), 
onde iremos pernoitar.

Photo by Jeison Higuita on Unsplash
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Stage 12 dia 17 de Julho

Puno -Taquile
Dia De Descanso

O dia será inteiramente 
dedicado ao fantástico 
lago Titicaca!

Este lago situa-se a cerca 
de 3.800m de altitude, e 
é o maior lago da América 
do Sul.

Nele podemos encontrar 
nove ilhas artificiais 
construídas por uma 
planta aquática local, 
e onde vive um povo 
ancestral: os Uros!

O dia termina na ilha de 
Taquile, onde iremos 
pernoitar.



Stage 13 dia 18 de Julho

Taquile
Cusco
380 Km
(7h)

É altura de voltar á 
estrada! O dia começa cedo com 

uma viagem de barco 
de volta a Puno, onde 
iremos recuperar as nossas 
montadas.

A rota deste dia leva-
nos até Cusco (em língua 
local: “O Umbigo do 
Mundo”), a antiga capital 
do Império Inca, situada 
no Vale Sagrado.

Photo by Silvia Fang on Unsplash
Photo by Paul Daly on Unsplash



Stage 14 dia 19 de Julho
Cusco
Ollantaytambo
90 Km
(3h)

Hoje iremos conhecer a 
fabulosa cultura Inca de 
uma forma mais profunda, 
percorrendo o Vale 
Sagrado.

Este vale foi muito 
apreciado pelos Incas 
devido às suas especiais 
qualidades geográficas 
e climáticas, e foi um 
dos principais pontos de 
produção pela riqueza das 
suas terras.

Nele podemos encontrar 
inúmeros vestígios 
arqueológicos e 
monumentos desta antiga 
civilização!



Ollantaytambo
Cusco
90 Km
(3h)

Mais um dos highlights da 
viagem!

Vamos acordar bem cedo, 
para fazer uma viagem de 
comboio até á cidade per-
dida dos Incas: 
Machu Picchu!

Esta cidade foi construída 
no Século XV, e foi somen-
te descoberta em 1911!

O dia termina em Cusco, 
onde podemos relaxar na 
sua bela Plaza de Armas!

Stage 15 dia 20 de Julho
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Stage 16 dia 21 de Julho

Cusco
Puerto 
Maldonado 
490 Km 
(9h)

Depois de vários dias em 
altitude, iremos descer 
quase ao nível do mar, 
percorrendo a Selva 
Amazónica Peruana.

A temperatura sobe 
e a paisagem muda 
drasticamente!

O dia termina em Puerto 
Maldonado, às portas da 
fronteira com o Brasil!



Puerto 
Maldonado
Rio Branco 
530 Km 
(9h)

No penúltimo dia de 
viagem voltamos ao 
Brasil, percorrendo 
uma estrada pela selva 
amazónica. 

Stage 17 dia 22 de Julho

Despedimo-nos das 
nossas companheiras, 
entregando as motos na 
cidade de Rio Branco, no 
estado do Acre. 

É altura de celebrar!



Rio Branco

Voo Internacional

Stage 18 dia 23 de Julho

Photo by Varun Gaba on Unsplash



Esta viagem destina-se a 
motociclistas com experiência de 
nível médio/superior. 

Uma grande parte do percurso será 
feito em altitude. Durante a viagem, 
serão feitas paragens estratégicas 
de adaptação à altitude para 
proporcionar máximo conforto aos 
participantes. 

“a viagem de uma vida“

Perfil e Valor

Algumas das etapas, serão feitas em 
estradas degradadas, com troços 
exclusivamente em terra. 

A organização estará totalmente 
preparada com veículo de apoio e 
material técnico.

8.150,00 € / Condutor
5.500,00 € / Passageiro*

*Para um número limitado de lugares o passageiro pode 
viajar no carro de apoio
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Incluído

• 16 noites alojamento 
em quarto Duplo 
(Hoteis de qualidade) ou 
acampamento

• Todos os pequenos 
almoços

• 3 almoços + 3 jantares

• Aluguer de moto durante 
17 dias

• Recolha das motos 
em Foz do Iguaçu e 
devolução em Rio Branco 

• Pick-up de apoio 4x4, 
para transporte de 
bagagem e apoio logistico

• Assistência na passagem 
das fronteiras

• Seguro da moto com 
deposito de 1.000 euros

• Seguro carta verde da 
moto (Argentina e Brasil)

• Seguro SOAPEX da moto 
(Chile)

• Seguro SOAT da moto 
(Peru)

• Passeio á montanha 
colorida de Purmamarca

• Passeio ao Vale de La 
Luna

• Passeio á Pedra do 
Coyote

• Tour leader em moto

• T-shirt do tour



Não Incluído

• Voos

• Gasolina

• Seguro pessoal de 
viagem - A organização 
disponibiliza um serviço 
de apoio ao participante 
para realização de 
seguro pessoal
• Almoços e jantares 
aqueles não descritos 
como incluídos)

• Snacks e bebidas

• Despesas pessoais

• Custos de emergência

• Equipamento pessoal 
obrigatório (capacete, 
botas, casaco e calças 

com protecção)

• Vistos internacionais 
(quando aplicavel)

• Carta de condução 
internacional



A realização da expedição está 
condicionada a um número mínimo 
de 5 participantes. No caso de não 
se observar o número mínimo de 
participantes, qualquer valor pago 
será integralmente restituído.

Informações
Termos & Condições

Secretariado 
(Voos, Seguros 
pessoais, Vistos, 
etc)
A NORTHROAD disponibiliza um 
secretariado de apoio à viagem.

Bagagem
A organização prevê o transporte 
de bagagem nos veículos de apoio 
até ao limite máximo de 70 lts por 
participante.
Solicita-se neste caso a utilização de 
malas ou sacos flexíveis.
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Northroad, Lda
Rent - a - Moto, Scooter e Bikes

Movel: +351 96 753 44 37
Telf: +351 30 996 85 34
 
Sede / Head office:
Rua de Camões, 703
4000-148 Porto         

Loja Porto / City center shop: 
R. Infante D. Henrique, 117A
4050-298 Porto

Alvarás
Turismo de Portugal Certified Travel Agency RNAVT 
6806
Instituto Mobilidade e Transportes de Portugal Certi-
fied Rental 65/2008

info@northroad.pt
www.northroad.pt
facebook.com/northroad.pt

Northroad Unipessoal, Lda
Rua de Camões 703
4000-148 Porto
NIF. 508259800



WANNA 
GO FOR A 
RIDE?


