
09/08/2019 

 

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 

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

 Calafate: Tour regular ao Glaciar Perito Moreno incluindo Safári Náutico 

Seguro viagem April Max 100 

      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/Tur 1299 1227 1666 19 Jul a Aug 84 68 163 45 38 85 

  1358 1268 1780 Sep 84 68 163 64 51 123 

LAS LENGAS/CALAFATE PARK 3Sup/4Std 1348 1276 1694 19 Jul a Aug 84 68 163 61 54 95 

  1405 1324 1783 Sep 84 68 163 79 69 124 

FUEGUINO/ALTO CALAFATE 4 1393 1386 1898 15 Jul a 14 Sep 101 86 196 57 48 108 

  1374 1369 1862 15 Sep a 30 Sep 95 80 184 57 48 108 

CILENE del FARO/CALAFATE PARK 4 / 4Std 1452 1583 1951 Jul e Aug 116 144 227 61 54 95 

  1509 1631 2042 Sep 116 144 227 79 69 124 

FUEGUINO/DESIGN SUITES 4 1386 1404 1886 15 Jul a 14 Sep 101 86 196 55 53 104 

  1368 1386 1849 15 Sep a 30 Sep 95 80 184 55 53 104 
ARAKUR/XELENA 5 1916 1882 2801 20 Jul a 02 Aug+14 a 21 Sep 241 231 431 87 64 168 

  1769 1745 2540 03 Aug a 13 Sep 194 186 345 87 64 168 

  1655 1635 2238 22 Sep a 30 Sep 156 150 247 87 64 168 

LOS CAUQUENES/XELENA 5 1863 1877 2838 06 Jul a 02 Aug+14 a 21 Sep 224 229 443 87 64 168 

  1772 1785 2659 03 Aug a 13 Sep+22 a 30 Sep 195 200 384 87 64 168 

 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$21 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Entradas parques nacionais: U$36 (pago junto à entrada) 

 

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

Ushuaia: Trem do Fim do Mundo , 1a classe (Oct a Apr): U$  Lagos Off Road 4X4: U$148 

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

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

Acrescentar entrada parque nacional: U$  

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

 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. 

Descritivo do programa e opcionais, clique aqui 
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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 cida-

de. 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 para-

das 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 embar-

que com destino a Ushuaia. Chegada e traslado ao hotel es-

colhido. 

05º Dia - 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. 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 quilô-

metros 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 permitem contemplar o 

glacial desde 3 níveis: o superior oferece uma vista panorâ-

mica 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 náuti-

co. 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 verda-

deira dimensão do glacial e poder ver e ouvir os desprendi-

mentos de gelo. Durante quase uma hora, a embarcação na-

vega 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 Estan-

cia Cristina Discovery 4x4.  

07º Dia - Calafate / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embar-

que com destino ao Rio de Janeiro. 

 OPCIONAIS USHUAIA e CALAFATE 

 

Lagos Off Road 4X4 

Esse passeio é ideal para aventureiros de todo tipo de esta-
do físico. É uma aventura ideal para todos que desejam co-
nhecer 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 Ar-

gentino, entre icebergues e imponentes paisagens.  A nave-

gação continua pelo Braço Cristina até a Estância Cristina, 

que tem o privilégio de ser o melhor acesso terrestre ao gla-

cial e aos Gelos Continentais, e possui um mirante ao Glacial 

Upsala. Este glacial tem duas línguas terminais de aproxima-

damente 4 quilômetros de largura cada uma, e uma superfí-

cie aproximada de 900 km2 e uma longitude de 60 quilôme-

tros. 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 con-

dições climáticas, para visitar diferentes pontos de interesse 

da histórica estância e seus bosques e passagens entre mon-

tanhas.  


