
25/05/2020 

 

PATAGONIA ARGENTINA 
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 Vip 100 

HOTEL  Ushuaia/Calafate DBL TPL SGL VALIDADE 

Arakur / Xelena 2085 2001 3087 04 Jan a Feb'21 

 1983 1931 2800 Mar'21 

Los Cauquenes / Xelena 2155 2120 3218 07 a 31 Jan'21 

 2090 2059 3099 Feb'21 

 1947 1915 2817 Mar'21 

Entradas parques nacionais: U$28 (pago junto à entrada). 

 

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

Ushuaia: Trem do Fim do Mundo , 1a classe (até Apr): U$95  Lagos Off Road 4X4: U$136 

Acréscimo sobre navegação Canal de Beagle para Estancia Harberton com caminhada pela Pinguineira (até Mar) U$203 

Acrescentar entrada parque nacional: U$14 

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

U$174 + U$16 entrada Parque Nacional 

 Acréscimo para substituir o tour Perito Moreno pelo pelo Minitrekking no Perito Moreno (até May):U$112 

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. 

Descritivo do programa, clique aqui 

Arakur Resort & Spa Xelena Hotel & Suites 
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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 conhe-

cer 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. Retorno 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 Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Está constitu-

ído pelos lagos:  Viedma, Argentino e seus arredores, e compreen-

de 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 permitem contemplar 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 Perito Moreno desde o sul. Trata-se de uma nova perspec-

tiva que lhe permitirá aos viajantes tomar consciência da verdadei-

ra 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 Discovery 4x4.  

07º Dia - Calafate / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Rio de Janeiro. 

Xelena Hotel & Suites Los Cauquenes Resort 


