
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nas regiões mais ao Sul das Américas estão localizadas paisagens únicas consideradas entre as mais bonitas do 
planeta. São espetaculares os glaciares e a fauna e flora que fascinam aos turistas. Na Reserva de Punta Tombo 
está localizada a maior colônia de pingüins fora da Antártida e na Península Valdés com suas muitas falésias, 
abriga muitas espécies marinhas e aves migratórias. Na região de El Calafate navegaremos para conhecer as 
geleiras de Upsala, Speghazini e Perito Moreno. Na Patagônia chilena visitaremos o Parque Nacional Torres Del 
Paine que é conhecido por suas grandes montanhas, por icebergs de cor azul brilhante que se desprendem de 
geleiras e pelos pampas dourados (pradarias) que abrigam animais selvagens raros entre elos os guanacos. Na 
região de Ushuaia cruzaremos pelo Lago Escondido e navegaremos pelo Canal de Beagle e visitaremos o Parque 
Nacional da Terra do Fogo. Uma parada em Buenos Aires não é somente para descansar senão aproveitar da 
gastronomia e atrativos noturnos. 

 

1º dia, 01, terça - Caxias/Farroupilha/Porto Alegre - Saída às 06h30 de Caxias e 07h00 de Farroupilha (locais a 

serem coordenados próximo da viagem). Em P. Alegre às 09h15 no estacionamento Haudi Park em frente à 

rodoviária.  Trâmites aduaneiros entre o Brasil e a Argentina. Noite em trânsito. 

2º dia, 02, quarta - Viedma - Chegada à tarde. Tempo Livre. Na capital da Província de Rio Negro, na margem 

direita do rio Negro. Sugerimos cruzar numa das embarcações até a cidade que se encontra conurbada até Carmen 

de Patagones com sua belíssima igreja Nuestra Señora Del Carmen. A cidade é considerada a porta de entrada 

Norte da Patagônia. A partir daqui a paisagem muda de pampa para estépica. 

3o dia, 03, quinta, Viedma/Península Valdés/Trelew – Após o café da manhã saída para Trelew. Em trânsito 

visitaremos a Península Valdés. Essa região abriga uma grande variedade de espécies animais e conserva 

um ecossistema bastante peculiar, especialmente com espécies marinhas e aves de migração. Foi tombada pela 

Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1999. Chegada à noite em Trelew, na província de Chubut. A cidade foi 

colonizada pelos galeses na segunda metade do século XIX. 

4º dia, 04, sexta - Trelew – Dia destinado a visita ao Museu Paleontológico Egídio Ferruglio e à Villa Gayman. O 

Museu é um centro de exibições e investigação científica e nele estão expostos fósseis de fauna e flora da Patagônia 

com destaque para os dinossauros. Na Villa Gaiman de legado galês, oportunidade de se tomar um chá e conhecer 

parte da cultura deste povo. 

5º dia, 05, sábado - Trelew/Punta Tombo – Após o café da manhã embarque da bagagem e saída para uma visita à 

Punta Tombo, península localizada a 110 km ao sul de Trelew e que abriga no período de meados de setembro a 

março uma grande colônia de pingüins. Após o almoço, saída para El Calafate. Noite em trânsito. 

6º dia, 06, domingo - El Calafate – Após cruzarmos pelos arredores de Rio Gallegos, capital da província de Santa 

Cruz,  chegada no início da tarde em El Calafate, mesma província. Tempo Livre. Sugerimos uma visita ao Glaciarium 

(Museu do Gelo), um moderno centro de conhecimentos chamado que oferece uma introdução sobre as várias geleiras 

da região, maior campo de gelo da América do Sul. 

7º dia, 07, segunda - El Calafate – Dia livre. Serão oferecidos vários opcionais com destaque ao passeio em 4 x 4 pela 

Cordilheira dos Andes (Balcones de El Calafate), visita ao Fitz Roy em El Chalten e o famoso minitrekking sobre o 

Glaciar de Perito Moreno para os que estão habilitados. Mais próximo da viagem serão fornecidos os valores. 

8º dia, 08, terça - El Calafate – Passeio aos Glaciares – Após o café da manhã nos deslocaremos 47 km até Punta 

Banderas para o passeio em barco de dia inteiro navegando pelo maior e mais austral dos lagos patagônicos, o lago 

Argentino, e passando por muitos icebergs desprendidos dos 3 glaciares: Upsala, que devido aos muitos 
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desprendimentos de blocos de gelo se avista de longe, Spegazzini, com caminhada leve e Perito Moreno a ser 

avistado do catamarã e passarelas. 

9º. dia, 09, quarta – El Calafate/Torres del Paine/Puerto Natales – Após o café da manhã saída para o Chile. 

Trâmites aduaneiros e visita ao Parque Nacional Torres del Paine, o principal de todo o Chile. Alguns de seus locais 

mais bonitos são as 3 torres de granito que deram origem ao nome do parque e os picos em formato de chifre 

chamados “Cuernos del Paine”, as muitas lagoas, a queda d’água Salto Grande e uma fauna dominada 

principalmente pelos guanacos. No final da tarde instalação em hotel. 

10o dia, 10, quinta – Puerto Natales/Ushuaia – Após o café da manhã, saída para a Argentina com travessia do 

Estreito de Magalhães. Trâmites aduaneiros Chile/Argentina. Passagem pelos lagos Fagnano e Escondido próximos a 

Ushuaia e parada para fotografias. Chegada à noite e instalação em hotel. 

11º dia, 11, sexta – Ushuaia – Nesta cidade do arquipélago Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, 

conhecido como "fim do mundo" navegaremos pelo Canal de Beagle para contemplarmos as belas paisagens desta 

cidade que é cercada pela cordilheira Martial e pelo Estreito de Beagle e pela famosa Ilha dos Lobos com seu farol e 

muitos animais. Tarde livre.  

12º dia, 12, sábado – Ushuaia – Manhã: Tour em ônibus ao Parque Nacional Tierra del Fuego passando pela estação 

de Trem Fim do Mundo e chegando até o ponto extremo de uma rodovia no Hemisfério Sul até a Bahia Lapataia. As 

lagoas e a vegetação dão um tom diferente a este parque. Tarde livre. 

13º dia, 13, domingo - Ushuaia/Buenos Aires – No momento oportuno traslado ao aeroporto de Ushuaia e voo a 

Buenos Aires.  Receptivo no aeroporto Aeroparque e traslado ao hotel. Livre. Opcional: show de tango. 

14º dia, 14, segunda – Buenos Aires – City Tour pela manhã. À tarde, em horário a ser coordenado com o guia,  saída 

para o Brasil. Trâmites aduaneiros Argentina/Brasil. Noite em trânsito. 

15º dia, 15, terça - Porto Alegre/Farroupilha/Caxias do Sul - Chegada prevista para o início da tarde. 

Preço e condições de pagamento (valores por pessoa e em R$ - tarifa promocional válida até 30.07.21): 

Condições Apto Triplo Apto Duplo Apto SGL 

À Vista 10.185,00 10.608,00 14.160,00 

3 X no cheque pré 3.395,00 3.536,00 4.720,00 

1 + 7 X 1.354,00 1.411,00 1.883,00 

1 + 3 X 2.628,00 2.737,00 3.653,00 

Data da tabela: 05.02.21 – sujeita a alteração sem prévio aviso 

Estão inclusos no preço: 1) transporte em ônibus leito; 2) tkt aéreo com taxas no trecho Ushuaia/B. Aires; 3) 

transfer out em Ushuaia e in em Buenos Aires; 4) 11 diárias de hotel com café da manhã; 5) acompanhamento de 

guia; 5) tours como mencionados no roteiro. 

Hotéis previstos ou similares: 1) B. Aires: Imperial Park (https://www.imperialparkhotel.com); 2) Viedma: Hotel 

Nijar (https://www.hotelnijar.com ou similar 3) Trelew: Hotel Libertador (https://hotellibertador.com.ar); 4) El 

Calafate: Patagonia Queen (http://www.patagoniaqueen.com); 5) P. Natales: Glaciares 

(http://www.hotelglaciares.com); 6) Ushuaia: Tierra del Fuego (http://www.tierradelfuegohotel.com).  

Não Incluso: seguro viagem (consultar diferentes planos), refeições e bebidas e taxas em parques, atrativos 

naturais e quaisquer outros não citados. Prever em torno de USD 135,00 em moedas locais (pesos chilenos e 

argentinos). Os valores serão atualizados em datas mais próximas da viagem. 
   QUADRO DE DISTÂNCIAS 

ORIGEM/DESTINO KM ORIGEM/DESTINO KM 

CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE 130 PUNTA TOMBO/EL CALAFATE 1.391 

PORTO ALEGRE/BUENOS AIRES 1.304 EL CALAFATE/PUERTO NATALES 275 

BUENOS AIRES/VIEDMA 914 PUERTO NATALES/USHUAIA 769 

VIEDMA/P. VALDÉS (P. PYRAMIDES) 496 USHUAIA/BUENOS AIRES 3.079 

PUERTO PYRAMIDES/TRELEW 156 BUENOS AIRES/PORTO ALEGRE 1.304 

TRELEW/PUNTA TOMBO 123 PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL 130 
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