21/08/2017

CARNAVAL na PATAGONIA ARGENTINA

11 Feb
11 Feb
14 Feb
18 Feb
18 Feb

Voos confirmados:
Rio - Aeroparque
Aeroparque - Ushuaia
Ushuaia - Calafate
Calafate - Aeroparque
Aeroparque - Rio

1110 1335
1535 1910
0900 1020
1210 1505
1655 1950

Pacote de 07 noites, incluindo:
 Bilhete aéreo Aerolineas Argentinas Rio/Ushuaia/Calafate/Rio em classe econômica promocional (bloqueio de grupo)
03 noites em Ushuaia e 04 noites em El Calafate no hotel escolhido com café
Traslados de chegada e partida em grupo, nas duas cidades
 Passeios regulares em Ushuaia: Tour ao Parque Nacional Terra do Fogo + Navegação Canal de Beagle
 Passeios regulares em Calafate: Tour ao Glaciar Perito Moreno incluindo Safári Náutico
Seguro Travel Ace Especial
HOTEIS USHUAIA/CALAFATE
LAS LENGAS / KAPENKE
CILENE DEL FARO / CALAFATE PARK
FUEGUINO / ALTO CALAFATE
FUEGUINO / DESIGN SUITES
ARAKUR / XELENA
LOS CAUQUENES / XELENA

Categoria
Tur Sup/Tur
Prim/Tur Sup
Primeira
Prim/Prim Sup
Luxo
Luxo

DBL
1777
2040
2062
2034
2382
2620

TPL
1699
1962
2010
1972
2307
2447

SGL
2312
2895
2943
2883
3428
4049

tipo de quartos
standard / standard
suíte jardim / standard
std montanha / standard
std montanha / junior suíte
std vista mar / std lago
sup vista canal / std lago

 Desconto menores de 11 anos = U$100
 Opcionais sugeridos (pagos juntos à entrada, consultar IRRF):
USHUAIA: Tour de dia inteiro Lagos Off Road U$188 e U$132 (chd)
Tour de meio dia ao Lago Escondido e Fagnano U$74 e U$84 (chd)
Acréscimo trocar a navegação no canal de Beagle por navegação incluindo Estancia Harberton com caminhada
entre Pinguins: U$155 e U$106 (chd)
CALAFATE: Tour a Estancia Cristina, programa Discovery 4X4 (muito recomendado): U$255 e U$150 + U$35 (entrada parque)
PARA ACESSAR O DESCRITIVO DESTE PACOTE, CLIQUE AQUI


 Preços em dólares, por pessoa, 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$115
Entradas parques nacionais pagas junto à entrada: U$63
 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$32

21/08/2017
DESCRITIVO
11 Feb - Rio/Ushuaia
Chegada em Ushuaia, recepção e traslado ao hotel escolhido.
12 Feb - Ushuaia
De manhã, seguiremos para o Parque Nacional da Terra do Fogo para
conhecer um pouco das paisagens únicas do Fim do Mundo e admirar
suas montanhas sempre nevadas. Retorno a cidade. Pela tarde, faremos
uma navegação pelo Canal de Beagle, que separa Ushuaia das ilhas chilenas. O catamarã, que propicia uma linda vista da cidade, serguirá pelo
canal até o farol Eclaire, a Ilha dos Lobos Marinhos e a Ilha dos Cormoranes onde poderemos avistar diversos pássaros e lobos marinhos. Traslado
para e do pier turístico, não estão ncluidos.
13 Feb - Ushuaia
Dia livre. Sugerimos passeio opcional de dia inteiro Lagos Off Road 4X4
almoço.
14 Feb - Ushuaia / Calafate
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Calafate. Chegada e
traslado ao hotel escolhido.
15 Feb - Calafate
Saída para visita ao Glacial Perito Moreno (aproximadamente uma hora de
viagem) que fica no Parque Nacional Natural Los Glaciares, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e está constituído pelos lagos:
Viedma e Argentino. O glacial Perito Moreno desce ao Lago Argentino

 OPCIONAIS CALAFATE E USHUAIA
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 aproximada 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 continua 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.
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 con-

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 intermediário 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 Moreno 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 metros de altura.
16 Feb - Calafate
Dia livre Recomendamos passeio opcional de dia inteiro a Estancia Cristina, programa Discovery 4X4.
17 Feb - Calafate
Dia livre para passear pela cidade e ir ao Museu do Gelo.
18 Feb - Calafate / Rio
Em horário a ser combinado, traslado ao aeroporto para embarque com
destino ao Rio de Janeiro.

vencionais. 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.
Lago Escondido e Fagnano
Saindo da cidade de Ushuaia, iremos na direção norte. No caminho,
ao longo do Vale Carbajal, observaremos geleiras circulares, vales suspensos e turfeiras em exploração. A próxima parada será num Centro Invernal
para conhecermos uma criação de cachorros para trenós, Huskies Siberianos e Huskies Alaskanos. Começamos a subir até Passo Garibaldi, onde
poderemos desfrutar de vistas panorâmicas do Lago Escondido, do Lago
Fagnano e arredores. Regresso a cidade de Ushuaia.

