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Patagônia Argentina | ABRIL DE 2020

USHUAIA (FIM DO MUNDO) E EL CALAFATE (TERRA DOS GLACIARES)
A Patagônia Argentina é um vasto território cheio de mistério, bem ao sul das Améri-
cas, que tem um forte magnetismo e um incrível poder de sedução. Enigmática como 
poucas regiões no mundo, a Patagônia propõe seu primeiro desafio ao tentar decifrar a 
origem de seu nome e oferece variadas opções de descanso, lazer e aventura, em um 
contexto onde a exuberante natureza é a grande protagonista. Formada pelas provín-
cias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra Del Fuego. Toda a 
Patagônia Argentina, sua gente, suas paisagens e sua forte cultura ancestral, são um 
convite para descobrir a magia do sul do mundo.

PROGRAMAÇÃO 

1º Dia, domingo, 18/04/20 - Porto Alegre > Buenos Aires > Ushuaia (Aéreo)

Em torno das 7h, apresentação no Aeroporto de Porto Alegre para viagem aérea a Buenos Aires (Ezeiza) – 

partida prevista do voo às 9h. Na chegada em Ezeiza, procedimentos migratórios, aduaneiros e conexão 

com o voo a Ushuaia, onde a chegada será em torno das 17h10. Recepção e traslado privativo ao Hotel de 

Ushuaia. Bem-Vindo a cidade mais austral do mundo; aproveite para o reconhecimento local caminhando 

pelo calçadão à beira-mar ou pelo centro da cidade, observando o movimento dos navios e as antigas ca-



sas construídas com madeira recoberta com chapas de zinco. O movimentado comércio da Av. San Martin 

é atividade interessante para quem visita por primeira vez a capital argentina da Terra do Fogo. Hospedagem.

2º Dia, segunda-feira , 19/04/20 - Ushuaia > Trem do Fim do Mundo > Navegação Canal de Beagle

Após o café da manhã no hotel, tour com transporte e guia local, para passeio de Trem do Fim do Mundo 

(Trem dos Presos), conjugado com a visita ao Parque Nacional Tierra Del Fuego (com guia local); estare-

mos andando de trem em meio a Cordilheira dos Andes, e posteriormente estaremos entrando no Par-

que Nacional Tierra Del Fuego com paisagens deslumbrantes, picos nevados, bosques, lagos, rios e mar, 

onde além de tudo isso aprecia-se a vegetação que esta começando a esverdear (lengas, ñires, notros, e 

outros tipos de vegetação que só tem na região). Retorno em torno das 13h para almoço (não incluído) em 

Ushuaia. Posteriormente, traslado até o porto da cidade para uma excursão de catamaran, navegando por 

5 horas o Canal de Beagle, passando pela Ilha dos Lobos, dos Pássaros e finalizando na Ilha Martelo onde 

se encontram no verão a Colônia de Pinguins onde vem a procriar, retorno ao hotel pelo Farol del Fin del 

Mundo – Lês Eclaireus, onde a chegada será perto das 19h. Tempo livre. Hospedagem.

3º Dia, terça-feira, 20/04/20 - Ushuaia > Lagos Escondido e Fagnano > Centros Invernais > Cerro Castor 

Café da manhã no hotel, posteriormente saída para visitar os Lagos Escondido e Fagnano, visitando na ida 

os centros invernais, criadeiros de cachorros huskies siberianos, centro de esqui cerro Castor (teleférico 

não incluído). Almoço incluído (sem bebidas) com cordeiro patagônico no restaurante Villa Marina. Retorno 

a Ushuaia em torno das 16h. Restante to tempo livre para descansar ou para visitar alguns dos Museus da 

cidade (Marítimo e do Presídio, Indígena Yamaná e do Fim do Mundo), ou tentar a sorte o Cassino, ou ainda, 

aproveitar o último dia para as compras, já que Ushuaia tem Free Shop (Shopping Atlântico) e é zona franca 

(livre de impostos). Hospedagem.

4º Dia, quarta-feira, 21/04/20 - Ushuaia > El Calafate (Aéreo)

Café da manhã no hotel e posteriormente, em torno das 7h20, traslado privativo do hotel ao Aeroporto de 

Ushuaia para viagem aérea a El Calafate; voos conforme quadro de voos bloqueados. Recepção e traslado 

ao Hotel para acomodação a partir das 14h30 e restante do tempo livre ou Tour Privativo ao Glaciar Perito 

Moreno que seria realizado no dia seguinte em combinação com o passeio ou Navegação Rio de Hielo Ex-

press. Sugerimos uma caminhada pelo centro, visitando suas lojas de artesanato, lembrando que a cidade 

de Calafate tem um movimentado Cassino. Podem aproveitar o tempo livre para visitar o Centro de Inter-

pretação de Glaciares - Glaciarium - Ingresso: ± USD 20,00 por pessoa. Como ótima experiência, sugerimos 

visitar, às 16h30, a Estância El Galpon (USD 100,00 por pessoa com traslados) para assistir típicas de uma 

fazenda patagônica, andar a cavalo, tosquia de ovelhas, caminhada a beira do lago, tomar o típico chá da 

tarde patagônica e à noite, um jantar com show folclórico. Hospedagem por 3 noites café da manhã.

5º Dia, quinta-feira, 22/04/20 - El Calafate > Navegação Rio de Hielo Express + Tour Glaciar Perito Moreno 

Café da manhã no hotel e em torno das 7:30h, traslado do Hotel até o Porto de Punta Bandera (40 km) para 

darmos início à navegação de aprox. 6h, sem ingresso incluído ao Parque Nacional. A primeira parte do traje-

to é atravessar a Boca del Diabo, que é a parte mais estreita do Lago, para depois seguir Viagem ao Canal de 

Upsala e Spegazzini, onde vamos apreciar ao final cada Glaciar. A Navegação transcorre entre espetaculares 

glaciares de todos os tamanhos, formas e variedades, enchendo os olhos com miragens que jamais esque-

ceremos. Lembrando que os catamarãs são fechados e possuem calefação. Para fazer uma foto de melhor 

qualidade, podem subir até a parte superior do mesmo, onde além de tirar lindas fotos, sentirá na pele o frio 

que este pedaço de paraíso nos oferece. A experiência finaliza em torno das 15h e na sequência visitaremos 

o famoso Glacial Perito Moreno, tour privativo com transporte e guia local, dentro do Parque Nacional Los 



Glaciares; teremos a oportunidade de ingressar no mundo dos glaciares através de uma explicação deta-

lhada e posteriormente apreciar o Glaciar explorando o que a natureza nos reservou, desde vários mirantes 

estrategicamente construídos para se apreciar tamanha geleira prensada entre as montanhas dos Andes e 

o Lago Argentino. Retorno ao hotel em torno das 18h30. Hospedagem

6º Dia, sexta-feira, 23/04/20 - El Calafate > Dia Livre > Opcional Torres Del Paine (Chile)

Café da manhã em horário normal e dia totalmente livre. Para quem optar pelo tour Torres Del Paine, café 

básico no hotel e em torno das 5h30, saída do hotel de Calafate em viagem rodoviária internacional (viagem 

regular compartilhado com outras pessoas) ao Parque Nacional Torres del Paine/Chile. Na chegada ao Chi-

le, recepção pela equipe e guia local para conhecer os variados pontos panorâmicos deste parque, onde a 

natureza caprichou de verdade. Parque Nacional Torres Del Paine é um parque chileno e está localizado na 

Região de Magalhães ao sul da Patagônia Chilena. É considerado um dos parques mais impressionantes do 

sul do Chile e um dos lugares prediletos dos amantes da natureza. Fundado como parque no final da déca-

da de 1950, foi declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 1978. Tem uma área de aproximadamente 

242.000 hectares, na qual se encontra a cadeia montanhosa Del Paine (Paine = Azul), com as mundialmente 

famosas Torres Del Paine e os não menos conhecidos Cuernos del Paine. Lagos, rios, cascatas e glaciares 

estão em perfeita harmonia no parque. Termino do tour em torno das 16h, traslado até a fronteira do Chile 

com a Argentina para a viagem de retorno a Calafate, onde a chegada será em torno das 22h. Valor do pas-

seio por pessoa: com ingresso ao Parque, com almoço (sem bebidas), com guia em espanhol, com micro-

-ônibus ou ônibus, serviços de migração = USD 240,00. Hospedagem.

7º Dia, Sábado, 24/04/20 - El Calafate > Bariloche > Buenos Aires > Porto Alegre (Aéreo)

Café da manhã no hotel. Posteriormente traslado ao aeroporto de Calafate para viagem aérea de retorno 

a Porto Alegre/RS, Brasil, com escala e troca de aeronave em Buenos Aires. Na chegada, desembarque 

e procedimentos de migração para novo embarque a Porto Alegre. Chegada prevista às 19h45, conforme 

quadro de voos. Fim dos serviços.

DATA

Saída em 18 de abril de 2020. 

INCLUI

• Bilhete aéreo em voo regular da Aerolíneas Argentinas: Poa > Bue > Ushuaia, Calafate > Ushuaia > Calafate 

Bue > Poa, com Taxas;

• Traslados privados Aeroporto de Ushuaia > Hotel Centro de USH > Aeroporto de Ushuaia para voo a Calafate;

• Traslados privados Aeroporto de Calafate > Hotel Centro de FTE > Aeroporto de Calafate para voo a Bue

nos Aires;

• 6 noites de hospedagem em hotéis de categoria turística superior, em apto standard duplos, triplos e/

ou singles;

• 6 cafés da manhã do tipo continental e/ou Buffet nos hotéis + 1 almoço patagônico (sem bebidas) em Ushuaia;

• Passeio com guia local e transporte contratado para tour dentro do Parque Nacional Terra do Fogo

(sem ingresso);

• Bilhete para passeio de Trem do Fim do Mundo + Navegação de 2h30min pelo Canal de Beagle em Ushuaia;



• Tour com transporte e guia local aos lagos Escondido e Fagnano com parada em criadouro dos Cachorros 

Husky Siberiano;

• Tour com transporte e com guia local ao Glaciar Perito Moreno para apreciar a Geleira desde vários miran-

tes (sem ingresso);

• Tour Rios de Hielo, para ver de perto vários Glaciares, navegando o Lago Argentino, com traslados hotel / 

porto / hotel (sem ingresso);

• Coordenador / Acompanhante durante todo o trajeto da viagem (para grupos acima de 14 pessoas viajan-

do juntas);

• Guias locais em português ou espanhol (depende do número de passageiros confirmados);

• Doleiras, etiquetas paras as bagagens e bolsa pequena de mão para o dia-a-dia;

• Seguro Viagem Internacional com cobertura de U$ 30.000,00 por evento.

 

HOTÉIS PREVISTOS

18/04 a 21/04/20 - Ushuaia: Hotel Fueguino Patagonico

21/04 a 24/04/20 - El Calafate: Hotel Agos Del Calafate

  

NÃO INCLUI

Passagem aérea em classe executiva e/ou primeira classe e assentos em lugares preferenciais ou prio-

ritários. Taxas referentes às entradas aos parques nacionais: Tierra del Fuego, Los Glaciares e Torres del 

Paine, devendo ser pagos localmente. Passeios e/ou eventos opcionais, bem como, refeições, bebidas 

e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas. Gorjetas para carregadores de 

malas na entrada e saída dos hotéis, bem como gorjetas para os carregadores de malas nos aeroportos. 

Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e traslados de chegada e saída 

para estes passageiros. Gorjetas para motoristas, guias locais, guia acompanhante e outras gratificações 

(U$ 20,00). 

IMPORTANTE

Brasileiros/as em viagem à Argentina podem viajar somente com a carteira de identidade brasileira, ex-

pedida a menos de 10 anos, ou Passaporte válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos ór-

gãos competentes. 

Valores Aproximados dos Ingressos aos Parques Nacionais na Argentina a serem pagos localmente: 

Ingresso ao Parque Nacional Tierra Del Fuego em Ushuaia Trem Fim do Mundo + visita ao Parque - U$ 25,00

Ingresso ao Parque Nacional Los Glaciares em El Calafate Rios de Hielo + Glaciar Perito Moreno - U$ 35,00

Os valores acima estão sujeitos a alterações e deverão ser pagos localmente ou no início da viagem ao seu 

guia = U$ 60,00 (total).



VALOR POR PESSOA

Em apartamento duplo ou triplo standard: R$ 8.998,00 com taxas aeroportuárias, impostos, segurança, 

exceto gorjetas e ingressos.

Apartamento single standard: R$ 11.490,00 com taxas aeroportuárias, impostos, segurança, exceto gorje-

tas e ingressos. 

Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 590,00), reconfirme esta política no ato da 

compra do pacote, pois poderá mudar. Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de 

Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto. Apartamento triplo adulto con-

firmação sujeito a disponibilidade, portanto vendas unicamente sob consulta.

Pacote duplo:

7x de R$ 1.522,23 - total: R$ 10.655,60 - à vista R$ 10.335,93

Os valores poderão sofrer alterações, sem aviso prévio. Com possibilidade de embarque em Chapecó, 

Florianópolis e Porto Alegre, com adicionais de valores.

Formas de pagamento:

Opção 1: à vista - desconto especial de 4% sobre o valor do pacote, podendo ser pago em 1+1 – ato e 30 

dias (máximo 3 meses antes da viagem).

Opção 2: cheques pré-datados - entrada de 20% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em 9x através de 

para residentes no RS.

Opção 3: cartões de crédito - entrada de 30% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em 4x iguais no Visa 

Master e outros.

Opção 4: boleto bancário - entrada de 30% + taxas com cheque/dinheiro e saldo em até 6x, devendo estar 

quitado antes do embarque.

Obs.: O valor por pessoa foi convertido de dólar norte-americano para reais (R$) ao câmbio oficial; ele está 

sujeito à alteração sem prévio aviso, de acordo a variação cambial (5% ±), respeitando qualquer negocia-

ção em andamento ou reserva prévia.


