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A Província de Salta encontra-se ao Noroeste da República Argentina com uma superfície de 154.775 km quadrados. Faz 
limite com três países (Chile, Bolívia e Paraguai) e seis províncias (Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán e 
Catamarca). 

A heterogeneidade de paisagens e climas transforma esta província numa soma de regiões com possibilidades 
impressionantes de circuitos turísticos. Desde o frio dos Andes e da Puna até um clima subtropical presente em suas florestas, 
Salta intercala montanhas, férteis vales de agradável temperatura e sol durante todo o ano. 

A hospitalidade do povo da província está matizada com o seu rico patrimônio cultural e se expressa na sua música folclórica 
além das comovedoras manifestações religiosas realizadas na capital e no interior. 

Salta foi historicamente importante, já que em seu território aconteceram batalhas preponderantes no processo de 
Independência da Argentina e muito antes do descobrimento da América já era berço de culturas pré-colombianas. 

Distante 1600 km da cidade de Buenos Aires e 1187 metros a cima do nível do mar no Vale de Lerma, Salta encontra-se aos 
pés do Cerro San Bernardo. Os primeiros habitantes desta região, os índios aimaras, perceberam sua grande beleza e a 
chamaram “SAGTA”, que significa “a mais bela”. 

Jujuy, a 120 km de Salta, encontra-se rodeada por montanhas e pelos rios Xibi-Xibi e Grande. Desde este lugar começa a se 
perfilar a Quebrada de Humahuaca, com suas terras de várias tonalidades que vão do azul ao vermelho. 

A paisagem de Jujuy é variada com montanhas e planícies verdes. A região é ideal para atividades ao ar livre, passeios 
contemplativos e safáris fotográficos. A cidade de Tilcara é considerada a Capital Arqueológica de Jujuy pela quantidade de 
materiais descobertos e muitos outros objetos que ainda permanecem sob a terra. 

Outro destaque é Purmamarca. O artesanato com as suas muitas formas e cores é exibido na feira de artesanato e atrai 
turistas que podem contemplar a cultura regional através da admiração de vasos, tapetes, ponchos, instrumentos música e 
roupas tradicionais. 

Em Humahuaca, as paisagens caracterizam a localidade que é centro de legado de antigas civilizações americanas. 
Humahuaca é reconhecida internacionalmente por seu homônimo riacho. Lá, as paisagens surpreendentes são 
complementadas por sítios arqueológicos ao longo do Rio Grande e colinas multicoloridas.  

Grande parte da população de Salta & Jujuy é descendente de incas e aymarás, e conserva um estilo de vida de 300 anos 
atrás quase inalterável, mantendo o equilíbrio entre o meio ambiente e suas necessidades. 

Sobre 



Eletricidade/tomadas: Na Argentina, a voltagem elétrica é 

    de 220 v/50hz, então muita atenção ao 

     levar aparelhos elétricos para 110 v, pois 

     devem ser usados com transformador.  

     Aparelhos de viagem e laptops 

geralmente vêm com um auto transformador de tensão 

(110 v - 240 v). As tomadas são tipo I.  

Dados gerais 
Moeda: A moeda oficial é peso argentino.  Veja as taxas de 

conversão atuais aqui: www.oanda.com. Pode-se fazer a troca no 

aeroporto ou no hotel. Indicamos levar dinheiro trocado (dólares ou 

euros) em notas de valor médio e baixo para facilitar o câmbio. Em 

muitos lugares não aceitam dólar, portanto, é sempre bom trocá-

los por peso. 

 

Quanto levar: Indicamos levar média de U$ 400,00 para gastos 

locais e com alimentação e algumas compras. Cartões de crédito 

são aceitos em alguns lugares, porém não dependa apenas deles. 

O valor de alimentação varia muito, mas Salta costuma ser mais 

barata que Buenos Aires. 

 

Importante: Em nenhum restaurante ou café argentino estão 

incluídos os 10% de serviço. O costume é pagar a conta e deixar 

sobre a mesa este valor (desde que você tenha sido bem 

atendido). 

 

Fuso Horário: Mesma hora do Brasil, exceto durante nosso horário 

de verão, quando a Argentina está a uma hora a menos que o 

Brasil. 

Capital e população: Buenos Aires (2,8 milhões de 
habitantes) 
 
Principais Cidades: Salta (530.000 habitantes) e 
Jujuy (cerca de 300 mil habitantes) 
 
Idioma: O idioma oficial é o espanhol. 
 
Informações turísticas:   
jujuy.gob.ar e turismo.salta.gov.ar 
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Taxas de embarque: As taxas de embarque locais e do Brasil, de segurança aeroportuária e de combustível já foram pagas no 

fechamento do seu pacote. 

 

Alfândega Brasileira: Na chegada ao Brasil são permitidos objetos de uso pessoal, roupas e brinquedos e US$ 500 em 

eletrônicos, mais US$ 500 de Free Shop. Para mais informações consulte aqui o link do site da Receita Federal.  

Embaixada do Chile no Brasil: (61) 2103-5151 / 2103-5108 

Embaixada do Brasil em Buenos Aires: buenosaires.itamaraty.gov.br - Cerrito, 1350 - C10ABB - Caba - tel: + 54 (11) 5246-7400 

                       

Ligações para o Brasil: Levar o smartphone pode garantir independência e mobilidade. É possível usar Skype, Whatsapp, Viber 

e Facebook Messenger pelo aparelho. Procure sempre utilizar uma rede Wi-Fi, já que o custo com o 3G ou 4G pode ficar 

bastante elevado. As operadoras brasileiras têm custos diferentes para roaming internacional. Consulte a tarifa praticada por sua 

operadora.  

 

Existe ainda a possibilidade da compra de chip internacional (Sim card) de uma operadora local, possibilitando usar internet 

móvel e fazer ligações dentro do destino. O chip vai funcionar de acordo com a operadora local. Então se eles tiverem boa 

conexão você pode chegar a ter até 4G, mas a velocidade realmente vai depender da região. Para utilizar, basta o celular ser 

desbloqueado e aceitar internet 3G ou 4G, o pagamento é feito conforme o plano escolhido. É possível comprar um chip antes 

de sair do Brasil, saiba mais informações como adquirir o chip aqui: goo.gl/MpUvep 

 

Saúde: Em caso de emergência, acionar o seguro-viagem 

Dados gerais 
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Para embarque: São aceitos somente passaporte (validade mínima de 6 meses) ou RG original (com foto recente, emitidos a menos de 
10 anos e, em bom estado de apresentação). Para estrangeiros é necessário RNE original ou Passaporte e RG Original. No fechamento 
da reserva, informe qual você levará, pois o número do documento - passaporte ou RG - é passado para a companhia aérea e deve ser o 
mesmo que será apresentado no check-in. 
 
Visto: Não é necessário. Brasileiros podem entrar no país apenas apresentando a carteira de identidade nacional (RG original emitido a 
menos de 10 anos e em bom estado de apresentação) ou passaporte. 
 
Crianças ou adolescentes acompanhados por um dos pais 
 
Autorização do outro genitor com firma reconhecida, conforme o modelo padrão, em duas vias originais.   
Passaporte ou carteira de identidade (verificar a documentação exigida pelo país de destino).   
 
Algumas Cias Aéreas exigem contratação de serviço próprio para o embarque de menores desacompanhados de ambos os pais. 
Consulte-nos. 
 
Estas informações estão sujeitas a alterações. Abaixo os links pertinentes para consulta 
Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 83 
Coordenadoria da Infância e Juventude - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

Para embarque 

Documentos necessários 

Não é necessário tomar vacina para entrar na Argentina. 

Vacina 
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A culinária da região é famosa por suas receitas originais e grande influência que recebeu das antigas culturas locais. Receitas 

transmitidas de geração em geração desde os tempos coloniais. A influência espanhola foi combinada com produtos locais como o 

milho e várias variedades de batatas, além da carne de animais como lhamas e cordeiros. As “empanadas” assadas em forno de barro 

com recheios tradicionais como carne, queijo com cebolinha, milho. As humitas lembram nossa pamonha, são salgadas e possuem 

recheio de queijo. O locro é uma “feijoada” local preparada à base de grão de bico, feijão branco, batata, batata-doce e diferentes 

pedaços de carne. A comida é sempre bem temperada e alguns pratos possuem toques picantes.  

 

As sobremesas utilizam ingredientes locais desconhecidos para a maioria dos visitantes. Muitas são servidas em calda ou em forma de 

geleia, como os doces tradicionais de Minas Gerais. Geleia de cayote, um tipo de abóbora muito saboroso. Doce de cuaresmillo. 

Queijo de cabra com mel de cana de açúcar. E não poderiam faltar os tradicionais alfajores, mas aqui feitos com a receita tradicional 

salteña: massa à base de maisena que se desfaz na boca e recheio de doce de leite caseiro.  

 

Salta também é muito conhecida pelos seus bons vinhos. Atualmente, depois de Mendoza, é a principal região argentina produtora de 

vinhos. 

Para comer 

Gastronomia 



Para comer 

Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, feedbacks de seus clientes e pelo ranking do site Tripadvisor 

Sugestão de Restaurantes 

Salta: Link 

Restaurant del Hotel Almeria Don Salvador - Italiana, Mediterrânea, Argentina. Calle Vicente Lopez, 146 - Tel.: +54 (387) 431-4848 

La Casona del Molino - Latina, Churrasco. Luis Burela 1 - Tel.: +54 (387) 434-2835 

La Vieja Estacion - Latina, Argentina. Calle Balcarce 885 - Tel.: +54 (387) 421-7727 

Adelina - Churrasco, Argentina. Calle Balcarce, 802 - Tel.: +54 (387) 421-4865 

El Charrua - Steakhouse, Sopa, Sul-americana. Calle Caseros 221 - Tel.: +54 (387) 432-1859 

Dona Salta - Latina, Argentina. Calle Cordoba 46 - Tel.: +54 (387) 432-1921 

Cachi: Link 

Viracocha Restaurant - Argentina, Internacional. Federico Suarez y Ruiz de los Llanos - Tel.: +54 (386) 849-1713 

Ashpamanta - Argentina, Opções veganas. Bustamante, Cachi 4417 - Tel.: +54 9 (387) 576-4488 

Oliver - Bar, Argentina, Sul-americana. Calle Ruiz de Los Llanos 160 - Tel.: +54 (386) 849-1903 

Cafayate: Link 

Piattelli Winery - Contemporânea, Sul-americana, Wine Bar. Cafayate Valley - Camino Yacochuya - Tel.: +54 9 (386) 841-8214 

La Casa de las Empanadas Cafayate - Latina, Argentina. Calle Mitre 24 | Ntra Sra del Rosario 156 - Tel.: +54 9 (386) 845-4108 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g312822-Salta_Province_of_Salta_Northern_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g669017-Cachi_Province_of_Salta_Northern_Argentina.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurants-g317027-Cafayate_Province_of_Salta_Northern_Argentina.html


Para comer 

Jujuy (Purmamarca): goo.gl/JQMt9o 

El Churqui de Altura - Argentina, Sul-americana - Calle Salta S/N - Tel.: +54 (388) 490-8063 

Restaurante La Posta - Latina, Argentina - Calle Rivadavia - Tel.: +54 (388) 490-8040 

Jujuy (Tilcara): goo.gl/WDeZnW 

El Nuevo Progreso 1917 - Argentina. Calle Gral Juan Lavalle 351 - Tel.: +54 (388) 495-5237 

Arumi - Latina, Argentina. Calle Gral Juan Lavalle 660 - Tel.: +54 (387) 409-8679 

El Patio - Latina, Argentina. Calle Gral Juan Lavalle 352 - Tel.: +54 (388) 495-5044 

La Picadita - Argentina. Belgrano 672 - Tel +54 (388) 419-3214 

Humauaca: goo.gl/SG7Hgx 

Pacha Manka - Argentina, Sul-americana. Buenos Aires 457 | A pasos de la plaza - Tel.: +54 (388) 742-1265 

Los Patios de Lucia - Calle Cordoba 89 - Tel.: +54 (388) 523-9239 

Aisito Resto Bar - Latina, Argentina. Buenos Aires, Humahuaca - Tel.: +54 (358) 437-2945 

Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, feedbacks de seus clientes e pelo ranking do 
site Tripadvisor,  que pode ser acessada pelo link. https://goo.gl/EJMVV4  

Sugestão de Restaurantes 

https://goo.gl/JQMt9o
https://goo.gl/WDeZnW
https://goo.gl/WDeZnW
https://goo.gl/SG7Hgx


Para comprar 

• Têxteis: Mantas, tapetes, cachecóis, casacos e ponchos tecidos manualmente, conservando a tradição dos antigos 

ancestrais indígenas. A ampla gama de cores e variedade de desenhos atrai viajantes de todo o mundo.  

• Cestos: No sul do Vale Calchaquie é tradicional a produção de cestos e utensílios a partir de fibras de plantas locais.  

• Cerâmica: Cidades como Cachi, Cafayate e San Carlos preservam a tradição dos antigos indígenas.  

• Objetos de madeira: Tradicionalmente provenientes do norte da região, onde florestas são mais abundantes. Madeiras 

da região são utilizadas na confecção de peças tais como “palo santo”, “guayacán”, “quebracho” and “mistol”. 

• Couro e metal: Artesanato relacionado à figura do homem do campo, o “gaúcho”, presente em todas as regiões da 

Argentina. 

Salta é uma região de tradição indígena que conseguiu manter as antigas técnicas da produção de peças artesanais. É uma boa opção para 

presentear com lembranças da região. Entre os produtos mais apreciados estão:  

 Vale a pena guardar lugar na mala para trazer artesanatos de lã que é bem barato e tem de tudo. Uma boa opção é o Merado Artesanal de 

Salta (+54 387 434-2808, Avenida Gral San Martin 2555). 

 

OBSERVAÇÃO: Lembre-se sempre de pedir a nota fiscal para os artesanatos comprados, pois no aeroporto a polícia pode pedir e se não 

tiver o produto pode ficar barrado.  



Para confirmar a bagagem permitida, consulte o seu bilhete e/ou a 

cia aérea.  Lembre-se de identificá-las e fechá-las com cadeados. 

Objetos cortantes ou líquidos devem ser colocados na bagagem a 

ser despachada; não podem ir como bagagem de mão. 

Arrumando a mala 

franquia 

É bom visitar durante o ano todo, mas a melhor época é de abril a novembro, 

pois o verão é a época mais chuvosa. Corre-se o risco de não chegar a 

lugares mais isolados como Iruya. Logo, é conveniente que, se quiser visitar a 

região entre dezembro e fevereiro/março, o programa seja mais simples, 

incluindo destinos mais acessíveis (Salta-Cafayate, Salta-Cachi, Quebrada de 

Humahuaca). O clima é chamado de Subtropical Serrano com estação seca, 

invernos de muito sol. Os dias são cálidos, e as noites mais frescas. Quanto 

mais alta seja a cidade, maior a amplitude térmica entre dia e noite. Em 

algumas áreas pessoas mais sensíveis podem sofrer com efeitos da altitude. 

Temperatura / Clima 

de 
 
bagagem 



Sugestão de bagagem Verifique a estação do ano e as  

Temperaturas  antes de fazer sua mala. 

• Botas ou tênis para caminhadas 

• Papete 

Calçados 

• Camisas, camisetas de algodão, dry fit 

• Calças em material sintético (Supplex ou Tac-Tel). 

As conversíveis em bermuda são versáteis e confortáveis 

• Agasalho de lã e agasalho quente 

• Boné ou chapéu 

• Roupas de banho 

• Roupas leves e confortáveis: bermudas, shorts 

• Casaco leve ou jaqueta por precaução 

• Maiô | Biquíni | Sunga 

Vestuário 

• Mala maleável ou mala estilo sansonite - Escolha a de sua 

preferência para a sua bagagem principal. 

• Mochila Ataque 20/30L - É a melhor opção para os passeios, 

pois tem tamanho ideal para levar água, snacks, máquina 

fotográfica, e o que mais você precisar para passar bem o dia. 

Malas e Mochilas  

• Cantil - Os de policarbonato (Lexan) são mais resistentes e não 

retém sabor  

• Protetor Solar - Pelo menos FPS 30 - Protetor Labial  

• Soro Fisiológico ou Rinossoro para umedecer o nariz da secura 

• Repelente - importante para quem for alérgico à picadas  

• de insetos. 

• Óculos para sol - Câmera fotográfica - Nécessaire - Binóculos  

• Sacos plásticos resistentes - Para embalar as roupas e para 

retornar todo o lixo gerado nos passeios  

• Guarda-chuva, ou melhor, sombrinha para se proteger do sol forte. 

Acessórios  



Informações adicionais 

Em fevereiro acontece o carnaval em data a confirmar. As cidades ficam cheias, há festa nas ruas. Recomendável efetuar 

reserva com antecedência e ter espírito para brincadeiras (há guerra de água e farinha pelas ruas). 

 

Em 1º de agosto acontece uma celebração da festa da Pachamama (mãe-terra). Há celebrações e rituais para agradecer à 

Pachamama pela colheita e pedir proteção para seguir pelos caminhos das montanhas.  

 

Salta e Jujuy realizam várias festividades religiosas com grandes procissões e celebrações típicas. Os povoadores descem 

dos cerros, com suas vestimentas características e interpretando música com instrumentos próprios da zona. 

 

Dicas: Vá para essa viagem aberto apara conhecer outra cultura, outras músicas e outras comidas. 

 

Salta e Jujuy são bem diferentes do resto da Argentina.  Considere que o mais interessante muitas vezes não são as 

cidades, mas sim os caminhos que conduzem á elas.  

 

Vista-se sempre muito à vontade. Não é uma cidade que requer luxo nesse quesito. O lugar é simples e as pessoas 

também.  

A "siesta" é um hábito na cidade de Salta. Todo o comércio, bancos e museus ficam fechados das 13h00 as 16h00.  

E por fim, embora os veículos das operadoras locais para os traslados entre uma cidade e outra estejam bem abastecidos 

de água, nunca é demais ter uma garrafinha em mãos e um pacote de biscoito se a fome apertar.  

Festividades 



Fotos 



www.venturas.com.br  
atendimento@venturas.com.br 

Tel: +55 (11) 3879-9494 / Emergência: +55 (11) 9 9906-3809 
Rua Minerva, 268 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - 05007-031 
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