
25/09/2020 

 

CARNAVAL na PATAGONIA ARGENTINA 

08 noites, incluindo: 

 Aéreo Rio/Ushuaia/Calafate/Rio com Aerolineas Argentinas em classe econômica promocional de grupo 

03 noites em Ushuaia + 04 noites em El Calafate, no hotel escolhido, com café  

Traslados em grupo de chegada e partida nas duas cidades 

 Passeios regulares em Ushuaia: Tour ao Parque Nacional Terra do Fogo + Navegação Canal de Beagle  

(não incluí traslado ao porto) 

  Passeios regulares em Calafate: Tour ao Glaciar Perito Moreno incluindo Safári Náutico 

Seguro viagem April/Coris VIP 60 

HOTEIS  USHUAIA / CALAFATE Categoria DBL TPL SGL 

LAS LENGAS / CALAFATE PARK Tur Sup / Tur Sup 1898 

FUEGUINO / DESIGN SUITES (Junior Suite) Prim / Prim Sup 1933 1872 2585 

 ARAKUR / XELENA Luxo / Luxo 2299 2159 3321 

1804 2515 

CAUQUENES / XELENA Luxo / Luxo 2305 2164 3223 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta. 

Taxas de embarque pagas junto à entrada: U$102 Entradas parques nacionais pagas junto à entrada: U$48 

 Seguro incluído para passageiros menores de 65 anos. Acréscimo para maiores, sob consulta dependendo da idade 

14 Feb Rio - Ezeiza 0630 0955 
14 Feb Ezeiza - Ushuaia 1255 1630 

17 Feb Ushuaia—Calafate 1820 1940 

21 Feb Ushuaia - Ezeiza 1325 1620 

21 Feb Ezeiza - Rio 1820 2120 

 Opcionais recomendados (pagos juntos à entrada, consultar IRRF): 

Ushuaia: Trem do Fim do Mundo (1a classe) U$97  Lagos Off Road 4X4 U$137 

Acréscimo sobre navegação Canal de Beagle para Estancia Harberton com caminhada pela Pinguineira  

(não incluí traslado ao porto) U$  Acrescentar U$16 entrada parque nacional 

Calafate: Tour a Estancia Cristina, programa Discovery 4X4 (muito recomendado) U$272 + U$13 entrada PN 

Acréscimo para troca do tour regular ao Glacial Perito Moreno por Minitrekking no Perito Moreno: U$76 

Descritivo do programa e opcionais, clique aqui 
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ITINERARIO 

 

14 Feb - Rio / Buenos Aires / Ushuaia 

Chegada em Ushuaia, recepção e traslado ao hotel escolhido. 

15 Feb - Ushuaia 

De manhã, faremos uma navegação pelo Canal de Beagle, que sepa-

ra Ushuaia das ilhas chilenas. O catamarã, seguirá pelo canal até o 

farol Eclaire, a Ilha dos Lobos Marinhos e a Ilha dos Cormoranes on-

de poderemos avistar diversos pássaros e lobos marinhos. Traslado 

para e do pier turístico, não estão incluídos. 

A tarde (13:30) seguiremos para o Parque Nacional da Terra do Fogo 

para conhecer um pouco das paisagens únicas do Fim do Mundo e  

a d m i r a r  s u a s  m o n t a n h a s  s e m p r e  n e v a d a s .  

16 Feb - Ushuaia 

Dia livre. Sugerimos passeio opcional de dia inteiro Lagos Off Road 

4X4 com almoço.  

17 Feb - Ushuaia /Calafate  

Manhã e almoço livres. A tarde, traslado ao aeroporto para embar-

que com destino a El Calafate. Chegada e traslado ao hotel escolhi-

do.  

18 Feb -  Calafate 

Saída para visita ao Glacial Perito Moreno que fica no Parque Nacio-

nal Natural Los Glaciares, declarado Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, e está constituído pelos lagos Viedma e Argentino. O gla-

cial Perito Moreno desce ao Lago Argentino com sua parede de 35 

quilômetros de cumprimento e 70 metros de altura sobre o nível da 

água com cores intensas que variam desde o branco ao turquesa. 

Passearemos pelas passarelas localizadas em frente à parede do 

glacial que permitem contemplar o glacial desde 3 níveis: o superior 

oferece uma vista panorâmica de todo o campo de gelo, o interme-

diário que permite vê-lo desde a altura da parede e o inferior desde 

o nível do lago. Após a caminhada, faremos um passeio de safári 

náutico. Este passeio propõe navegar através do braço Rico do Lago 

Argentino para poder contornar e contemplar o glacial Perito More-

no desde o sul. Trata-se de uma nova perspectiva que lhe permitirá 

aos viajantes tomar consciência da verdadeira dimensão do glacial e 

poder ver e ouvir os desprendimentos de gelo. Durante quase uma 

hora, a embarcação navega de maneira paralela à parede de 70 me-

tros de altura. 

19 Feb - Calafate 

Dia livre Recomendamos passeio opcional de dia inteiro a Estancia 

Cristina, programa Discovery 4X4.  Um dos passeios mais bonitos e 

impressionantes de El Calafate. 

20 Feb - Calafate 

Dia livre para passear pela cidade e ir ao Museu do Gelo ou 

21 Feb - El Calafate / Rio 

Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. 

OPCIONAIS SUGERIDOS EM USHUAIA e EL CALAFATE 
 

 

Ushuaia: Lagos Off Road 4X4 

Lagos Off-Road é nossa maneira divertida e intensa de conhecer os segredos que se escondem atrás dos Andes do Sul. É apta para todo 

tipo de pessoa e se distancia da rotina das excursões convencionais.  

Dedique um dia para relaxar e se divertir nesta excursão, onde a experiência off road é algo serio! 

Desde a cordilheira, veremos o Lago Escondido, uma pequena maravilha oculta no fundo do vale. Logo, o gigantesco lago Fagnano será o 

centro de nosso dia. A diversão não dependem jamais do clima: a bordo de uma Land Rover Defender cruzaremos os bosques e rios por 

caminhos de barro e pela beira do lago,  com paisagens únicas. A todas estas sensações se soma uma vista ao nosso exclusivo refugio no 

Lago Fagnano. Almoçaremos ouvindo as histórias do guia, acompanhadas de famoso vinho Malbec. Um passeio para ficar na memória. 

 

El Calafate: Estancia Cristina—Discovery 4x4 

Passeio a Estância Cristina e Glacial Upsala começam às 07.00 h. e se dirige em primeiro lugar ao porto de Punta Bandera, onde começa 

uma navegação pelo braço norte do Lago Argentino, entre icebergues e imponentes paisagens.  A navegação continua pelo Braço Cristina 

até a Estância Cristina, que tem o privilégio de ser o melhor acesso terrestre ao glacial e aos Gelos Continentais, e possui um mirante ao 

Glacial Upsala. Este glacial tem duas línguas terminais de aproximadamente 4 quilômetros de largura cada uma, e uma superfície aproxi-

mada de 900 km2 e uma longitude de 60 quilômetros. A altura de sua frente é de uns 60 metros sobre o nível do Lago.  A proposta conti-

nua com caminhadas (opcionais) de diferentes durações e de dificuldades, de acordo às condições climáticas, para visitar diferentes pontos 

de interesse da histórica estância e seus bosques e passagens entre montanhas.  

 


