
26/09/2019 

 

06 noites incluindo: 

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

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 April Max 100 

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

 Calafate: Tour regular ao Glaciar Perito Moreno incluindo Safári Náutico 

  Pacote  Nte Extra Ushuaia Nte Extra Calafate   

HOTEIS USHUAIA/CALAFATE Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE  2019 / 2020  

LAS LENGAS / BAHIA REDONDA 3 Sup/Tur 1389 1298 1810 84 68 163 64 51 123 Oct a 26 Dec 

  1476 1369 1983 103 83 200 73 59 141 27 Dec a Feb 

  1399 1307 1831 87 70 169 64 51 123 Mar a 12 Apr 

LAS LENGAS/CALAFATE PARK  3Sup/4Std 1465 1383 1962 84 68 163 89 78 172 Oct+10 a 21 Dec 

  1499 1412 2032 84 68 163 100 88 195 Nov a 09 Dec 

  1558 1458 2146 103 83 200 100 88 195 22 Dec a Feb 

FUEGUINO/ALTO CALAFATE  4 1463 1437 2017 95 80 184 57 48 108 01 Oct a 14 Oct 

  1489 1460 2070 95 80 184 65 55 125 15 Oct a 31 Oct 

  1639 1582 2372 117 98 229 92 77 179 Nov a 09 Dec+20 Dec a Feb 

CILENE del FARO / CALAFATE PARK   4 / 4Std 1561 1644 2213 95 117 184 89 78 172 Oct 

  1678 1772 2446 121 150 237 100 88 195 Nov a 09 Dec 

  1643 1744 2376 121 150 237 89 78 172 10 Dec a 21 Dec+Mar 

FUEGUINO / DESIGN SUITES 4 1498 1481 2086 95 80 184 68 62 131 Oct 

  1659 1597 2409 117 98 229 98 82 191 Nov a Feb 

  1608 1560 2306 101 86 196 98 82 191 Mar'20 

ARAKUR/XELENA  5 1743 1701 2393 156 150 247 87 64 168 01 Oct a 15 Oct 

  1906 1810 2720 156 150 247 140 100 275 16 Oct a 20 Dec 

  2168 2059 3284 241 231 431 140 100 275 21 Dec a 05 Jan 

LOS CAUQUENES/XELENA  5 1764 1754 2523 163 167 289 87 64 168 07 a 15 Oct 

  1559 1514 2208 117 98 229 65 55 125 10 a 19 Dec 

  1927 1863 2850 163 167 289 140 100 275 16 a 31 Oct 

  1872 1916 2748 145 184 256 140 100 275 Nov 

 Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe L 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: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

 Taxa IRRF, sob consulta  Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$115 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$35 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Programa Peninsula Valdes, clique aqui 

Entradas parques nacionais: U$39 (pago junto à entrada) 

Ceia Reveillon (31 Dec) nos hoteis Arakur e Xelena é obrigatória, favor consultar. 

 

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

Ushuaia: Trem do Fim do Mundo , 1a classe (Oct a Apr): U$102  Lagos Off Road 4X4: U$135 

Acréscimo sobre navegação Canal de Beagle para Estancia Harberton com caminhada pela Pinguineira (15 Oct a 15 Mar) U$226 

Acrescentar entrada parque nacional: U$18 

Calafate: Tour a Estancia Cristina, programa Discovery 4X4 (muito recomendado, Oct a Apr): U$260  

 Acréscimo para substituir o tour Perito Moreno pelo pelo Minitrekking no Perito Moreno (Oct a Apr):U$113 



26/09/2019 

 

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 viagem April Max 100 

  Pacote Nt Extra  

HOTEIS PUERTO MADRYN Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 2019 / 2020 

BAHIA NUEVA Turística 1443 1405 1607 60 51 100 Sep a Mar'20 

 PENINSULA  Turística Superior 1585 1488 1950 95 71 184 Sep a Mar'20 

DAZZLER Primeira  1558 1525 1896 88 80 171 Sep a Feb'20 

RAYENTRAY Primeira Superior 1614 1517 2010 102 78 199 Sep a Dec 

TERRITORIO Primeira Superior 1691 1563 2163 121 89 236 Sep a Nov 

  1576 1488 1934 93 71 180 Dec a Feb'20 

Patrimônio Natural da Humanidade 

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

Baleia                           

Pingüim                             

Lobo                         
Elefante                         

Orca                         

Tonina                         

Golfinho                         

ÉPOCAS PROPÍCIAS AO AVISTAMENTO DE ANIMAIS 

 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. 

Descritivo dos programas e opcionais, clique aqui 

Entradas parques nacionais: U$32 (pago junto à entrada) 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

 Taxa IRRF, sob consulta  Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$115 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$25 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
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Península de Valdés 
 

01º Dia -  Rio / Trelew / Puerto Madryn 

Embarque com destino a Trelew. 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 realizaremos um passeio náutico 

(sujeito a condições climáticas e a presença dos animais citados) cuja atra-

ção principal é a avistagem de baleias (de junho a dezembro) ou lobos 

marinhos (entre os meses de janeiro e março). Seguimos para Estancia San 

Lorenzo, local tradicional por sua criação de gado e onde poderemos 

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

taremos a maior reserva de pinguins de Magalhães do mundo, localizada a 

7 km do centro da Estancia. Visitaremos também a reserva de Punta Norte, 

onde a partir de Dezembro, observaremos lobos marinhos e eventualmen-

te orcas. No retorno à Puerto Madryn, parada no Istmo Ameghino para 

visitar o centro de interpretação que ali se localiza. Ao longo de todo ca-

minho 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 es-

pecialidade; neles percorremos todas as eras geológicas, desde o primeiro 

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 localiza-

da 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 pro-

víncia 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 dedi-

cadas ao agroturismo e com grande variedade de artesanato. 

05º Dia - Puerto Madryn / Trelew / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 

Patagônia Argentina 

 
01º Dia -  Rio / Ushuaia 

Embarque com destino a Ushuaia. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia - Ushuaia 

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 cordilheira 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. Re-

torno para o hotel no início da noite. 

03º Dia - Ushuaia 

Dia livre. Sugerimos (opcional) tour Lagos Off Road 4x4..  

04º Dia - Ushuaia / Calafate 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino a 

Ushuaia. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

05º Dia - Calafate 

Saída para visita ao Glacial Perito Moreno (aproximadamente uma hora de 

viagem) que fica no Parque Nacional Natural Los Glaciares, declarado Patri-

mônio da Humanidade pela UNESCO. 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 quilômetros de cumprimento e 70 metros de altura sobre o 

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

Desde o estacionamento começa uma caminhada, na qual se descem pelas 

passarelas localizadas em frente à parede do glacial. Estas passarelas permi-

tem contemplar o glacial desde 3 níveis: o superior oferece uma vista pano-

râmica 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, fare-

mos 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 permi-

tirá 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 metros 

de altura. 

06º Dia - Calafate 

Dia livre. Sugerimos (opcional) passeio de dia inteiro a Estancia Cristina Dis-

covery 4x4.  

07º Dia - Calafate / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 

	OPCIONAIS USHUAIA e CALAFATE 

 

Lagos Off Road 4X4 

Esse passeio é ideal para aventureiros de todo tipo de estado físico. É uma 

aventura ideal para todos que desejam conhecer lugares únicos, os lagos 

Escondido e Fagnano, onde temos nosso refúgio, a famosa carne Argentina 

assada no bosque junto com um bom vinho argentino prometem um dia 

muito especial. Regresso a cidade de 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 navegação 

pelo braço norte do Lago Argentino, entre icebergues e imponentes paisa-

gens.  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 Con-

tinentais, e possui um mirante ao Glacial Upsala. Este glacial tem duas lín-

guas 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 dificulda-

des, de acordo às condições climáticas, para visitar diferentes pontos de 

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


