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06 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Ushuaia/Calafate/Rio com Aerolineas Argentinas na classe Q 

03 noites em Ushuaia e 03 noites em Calafate no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados regulares de chegada e partida nas duas cidades  Seguro viagem Travel Ace Especial 

 Ushuaia: Tour regular ao Parque Nacional Terra do Fogo + Navegação Canal de Beagle 

 Calafate: Tour regular ao Glaciar Perito Moreno incluindo Safári Náutico 

      Nte Extra Ushuaia Nte Extra Calafate 

HOTEIS USHUAIA/CALAFATE Categoria DBL TPL SGL VALIDADE DBL TPL SGL DBL TPL SGL 

LAS LENGAS / BAHIA REDONDA 3 Sup 1375 1278 1839 Oct e Nov 94 74 183 68 55 131 

  1305 1220 1697 01 a 26Dec+Mar a 21Apr 79 64 154 59 47 114 

  1419 1312 1928 27 Dec a Feb 102 82 199 75 59 145 

LAS LENGAS/CALAFATE PARK  3Sup/4Std 1432 1340 1953 Oct 94 74 183 87 76 169 

  1467 1369 2021 Nov 94 74 183 98 86 191 

  1421 1338 1932 01 a 26 Dec + Mar 79 64 154 87 76 169 

  1490 1392 2069 27 Dec a Feb 102 82 199 98 86 191 

FUEGUINO/ALTO CALAFATE  4 1394 1368 1901 01 a 14 Oct 100 85 195 55 45 105 

  1427 1395 1966 15 a 31 Oct 100 85 195 65 54 126 

  1569 1503 2250 Nov a 09Dec+20Dec a Feb 117 97 229 95 78 186 

  1477 1431 2067 10 a 19 Dec 117 97 229 65 54 126 

CILENE del FARO / CALAFATE PARK   4 / 4Std 1513 1567 2115 Oct+10 a 21Dec+Mar 121 149 237 87 76 169 

  1548 1596 2183 Nov a 09Dec/22Dec a Feb 121 149 237 98 86 191 

FUEGUINO / DESIGN SUITES 4 1423 1450 1958 Oct 100 85 195 64 65 123 

  1553 1537 2217 Nov a Feb 117 97 229 90 82 175 

  1502 1500 2116 Mar 100 85 195 90 82 175 

ARAKUR/XELENA  5 1656 1618 2241 01 a 15 Oct 155 150 246 85 63 166 

  1818 1716 2565 16 Oct a 21 Dec+Mar 155 150 246 139 95 273 

  2077 1962 3124 22 Dec a 06 Jan 241 230 430 139 95 273 

  1933 1825 2865 07 Jan a Feb 193 186 345 139 95 273 

LOS CAUQUENES/XELENA  5 1757 1717 2512 01 a 15 Oct 189 182 335 85 63 166 

  1919 1817 2836 16 a 31 Oct+01 a 25 Dec 223 209 395 139 95 273 

  2023 1895 3019 Nov e Feb 302 270 539 139 95 273 

  2264 2082 3456 26 Dec a 06 Jan 250 230 447 139 95 273 

  2105 1962 3176 07 Jan a 31 Jan 179 175 317 139 95 273 

 Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe Q de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, nos 

peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data da viagem solicitada. 

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

 Financiamento e taxa IRRF, sob consulta. 

Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Aerolineas Argentinas U$115  

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21 

Para acessar o descritivo desse pacote e opcionais, clique aqui 

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

Calafate: Tour a Estancia Cristina, programa Discovery 4X4 (muito recomendado) U$255 / IRRF U$13 Acrescentar U$23 entrada parque nacional 

 Acréscimo Minitrekking no Perito Moreno: U$100 / IRRF U$5 

 Ushuaia: Trem do Fim do Mundo (1a classe) U$75 / IRRF U$4  Lagos Off Road 4X4 U$187 / IRRF U$10 

Acréscimo sobre navegação Canal de Beagle para Estancia Harberton com caminhada pela Pinguineira (Nov a Mar) U$181 / IRRF U$10 

Isla Martillo: Caminhada U$144 / IRRF U$8  e  Navegação U$167 / IRRF U$9 

Entradas parques nacionais pagas junto à entrada: U$39 
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04 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Trelew/Rio com Aerolineas Argentinas na classe Q 

04 noites em Puerto Madryn no hotel escolhido com café da manhã 

Traslado regular Aeroporto Trelew/Hotel Puerto Madryn/Aeroporto Trelew  

Tour de dia inteiro regular a Península de Valdés Norte com Estancia San Lorenzo, incluindo navegação para avistagem de baleias, lobos 

marinhos e pinguins magalhães 

Tour de dia inteiro regular ao Valle del Rio Chubut, incluindo navegação para avistagem de toninas 

 Tour de dia inteiro regular a Punta Loma (lobos marinhos) e Cerro Avanzado 

Seguro Travel Ace Especial 

  Pacote Nt Extra P. Madryn  

HOTEIS P MADRYN/TRELEW Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

BAHIA REDONDA Turística 1433 1395 1595 59 50 99 Oct a Mar 

 PENINSULA  Turística Superior 1604 1500 1995 101 76 198 Oct a Dec 

DAZZLER Primeira  1642 1635 2070 111 998 217 Oct a Feb 

RAYENTRAY Primeira Superior 1534 1457 1854 84 65 163 Oct a Mar 

TERRITORIO Primeira Superior 1703 1605 2195 126 102 247 Oct e Nov 

  1615 1535 2016 104 84 203 Dec a Mar 

Patrimônio Natural da Humanidade 

ÉPOCAS PROPÍCIAS AO AVISTAMENTO DE ANIMAIS 

FAUNA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Baleia                           

Pingüim                             

Lobo                         

Elefante                         

Orca                         

Tonina                         

Golfinho                         

 Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe Q de baixa temporada.  

Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote  

de acordo com a classe que confirma na data da viagem solicitada. 

Para acessar o descritivo desse pacote e opcionais, clique aqui 

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

 Financiamento e taxa IRRF, sob consulta. 

Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Aerolineas Argentinas U$115  

Entradas parques nacionais pagas junto à entrada: U$36 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$15 
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Descritivo Patagônia Argentina 
 

01º Dia -  Rio / Calafate 

Embarque com destino a Calafate (conexão em Buenos Aires). Chegada e 

traslado ao hotel escolhido.  

02º Dia -  Calafate 

Café da manhã no hotel. 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 UNES-

CO. Está constituído pelos lagos:  Viedma, Argentino e seus arredores, e 

compreende parte do campo de gelo do qual descem os glaciais: Moreno, 

Onelli, Agassiz e Upsala com um frente de 5 km. O glacial Perito Moreno 

desce ao Lago Argentino e se pode observar sua parede de 35 quilôme-

tros de cumprimento e 70 metros de altura sobre o nível da água com 

cores intensas que variam desde o branco ao turquesa. Desde o estaciona-

mento começa uma caminhada, na qual se descem pelas passarelas locali-

zadas em frente à parede do glacial. Estas passarelas permitem contem-

plar o glacial desde 3 níveis: o superior oferece uma vista panorâmica de 

todo o campo de gelo, o nível intermédio 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 Peri-

to Moreno desde o sul. Trata-se de uma nova perspectiva que lhe permiti-

rá 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 ao redor de 70 me-

tros de altura. 

03º Dia - Calafate 

Café da manhã no hotel. Sugerimos (opcional) passeio de dia inteiro a 

Estancia Cristina Discovery 4x4.  

04º Dia - Calafate / Ushuaia 

Café da manhã no hotel. Em horário a ser combinado, traslado ao aero-

porto para embarque com destino a Ushuaia. Chegada e traslado ao hotel 

escolhido. 

05º Dia - Ushuaia 

Café da manhã no hotel. 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 propicia uma linda vista da cidade, da cordilhei-

ra Martial, e fará paradas no farol Eclaire, na Ilha dos Lobos Marinhos e na 

Ilha dos Cormoranes. Nosso destino final será a colônia de Pingüins da 

ilha Martillo onde se pode ver centenas de pingüins de Magalhães. Não é 

permitido desembarcar nestas ilhas. Retorno para o hotel no início da 

noite. 

06º Dia - Ushuaia 

Café da manhã no hotel. Sugerimos (opcional) passeio de dia inteiro a 

Lago Escondido e Fagnano com almoço.  

07º Dia - Ushuaia / Rio 

Café da manhã. Em horário apropiado, traslado ao aeroporto para embar-

que com destino ao Rio de Janeiro. 

Descritivo Península de Valdés 
 

01º Dia -  Rio / Trelew / Puerto Madryn 

Embarque com destino a Trelew (conexão em Buenos Aires). Chegada e 

traslado com destino a Puerto Madryn. Hospedagem no hotel escolhido.  

02º Dia - Puerto Madryn 

Neste dia, partiremos para Península Valdes, que é designada pela UNES-

CO Património Natural da Humanidade por suas características únicas , 

que abrigam uma variedade de fauna marinha e terrestre raramente visto 

em um só lugar. Em Puerto Pirâmides teremos realizaremos um passeio 

náutico (sujeito a condições climáticas e a presença dos animais citados) 

cuja atração principal é a avistagem de baleias (de junho a dezembro) ou 

lobos marinhos (entre os meses de janeiro e março). Seguimos para Estan-

cia San Lorenzo, local tradicional por sua criação de gado e onde podere-

mos almoçar (opcional, não está incluído) um típico cordeiro patagônico. 

Visitaremos a maior reserva de pinguins de Magalhães do mundo, locali-

zada a 7 km do centro da Estancia. Visitaremos também a reserva de Pun-

ta Norte, onde a partir de Dezembro, observaremos lobos marinhos e 

eventualmente orcas. No retorno à Puerto Madryn, parada no Istmo Ame-

ghino para visitar o centro de interpretação que ali se localiza. Ao longo 

de todo caminho existe a chance de observar parte da fauna terrestre: 

guanacos, piches, lebres (maras), nhandus, raposas e diferentes tipos de 

aves, entre outros. Chegada  à cidade de Puerto Madryn ao final da tarde.  

03º Dia - Puerto Madryn 

Pela manhã, nossos veículos 4×4  passam pela porta do seu hotel para 

iniciar o caminho para o “Cerro Avanzado” (Morro Avançado). Durante o 

percurso, transitamos por trilhas de campo, dunas e falésias. 

Em nosso trajeto visitamos também a colônia de leões-marinhos de Punta 

Loma, fazendo o reconhecimento das plataformas de abrasão e dos fós-

seis marinhos que constituem o patrimônio paleontológico valioso da 

nossa área. 

04º Dia - Puerto Madryn 

Pela manhã partimos para a cidade de Rawson, capital da provincia, para 

avistarmos as toninas (sujeito a condições climáticas) no Puerto Rawson. 

Depois da navegação, continuamos até Trelew onde os passageiros pode-

rão optar por visitar o Museu Paleontológico Egidio Feruglio (não incluí-

do). Este Museu é um dos mais importantes de Latinoamérica em sua 

especialidade; neles percorremos todas as eras geológicas, desde o pri-

meiro humano abre a terra até o Big Bang. Conta com 30 dinossauros e 

cerca de 200 peças fósseis expostos na sala da era mesozoica, que é a 

principal do museu. Aí também se encontra como último descobrimento o 

esqueleto do maior dinossauro do mundo. Seguimos até o oeste, a 15km 

e localizada sobre a margem norte do Rio Chubut, pnde se encontra p 

povoado de Gaiman, que é um atrativo por conservar a cultura galesa em 

sua máxima expressão; suas construções (em muito bom estado desde a 

dos na província e habitaram o vale), parada em uma casa de chá onde 

terão a opção de degustar um tradicional chá Gales com torta negra (não 

incluído). Logo depois seguimos para Puerto Madryn, passando por várias 

chácaras dedicadas ao agroturismo e com grande variedade de artesana-

to. 

05º Dia - Puerto Madryn / Trelew / Rio 

Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 

 OPCIONAIS CALAFATE E USHUAIA 
 

Estancia Cristina Discovery 4x4 

Passeio a Estância Cristina e Glacial Upsala começam às 7.00 hs e se dirige 

em primeiro lugar ao porto de Punta Bandera, onde começa uma navega-

ção pelo braço norte do Lago Argentino, entre icebergues e imponentes 

paisagens.  A navegação continua pelo Braço Cristina até a Estância Cristi-

na, 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 pas-

sagens entre montanhas.  

 

Lago Escondido e Fagnano  

Saindo da cidade de Ushuaia, trafegaremos pela rodovia nacional Nº3, em 

direção norte. No percurso ao longo do Vale Carbajal, observaremos ge-

leiras circulares, vales suspensos e turfeiras em exploração. A próxima 

parada será num Centro Invernal para conhecermos uma  criação de ca-

chorros para trenós, Huskies Siberianos e Huskies Alaskanos. Começamos 

a subir até Passo Garibaldi, onde poderemos desfrutar de vistas panorâmi-

cas do Lago Escondido, do Lago Fagnano e arredores. Regresso a cidade 

de Ushuaia.    


