BLOQUEIO – O MELHOR DA PATAGONIA ARGENTINA E CHILENA
Período da viagem: de 19 a 26 de FEVEREIRO de 2022

INCLUI
SAFARI
NAUTICO E
TORRES DEL
PAINE!!

O PACOTE INCLUI:



Passagem aérea saindo de Porto Alegre voando Aerolíneas Argentinas com franquia
de uma mala de 20 k;
 Traslado de chegada e de saída em Ushuaia;
03 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã de 19 a 22 de FEVEREIRO;
 Passeio regular ao Parque Nacional Tierra del Fuego (SEM INGRESSO);
 Traslados de chegada e de saída em El Calafate;
 04 noites de hospedagem em El Calafate com café da manhã de 22 a 26 de
FVEREIRO;
 Passeio regular dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno (SEM INGRESSO);
 Suplemento ao passeio Safári Náutico;
 Passeio dia completo a Torres del Paine no Chile;
 Seguro viagem com cobertura de USD 18 mil para menores de 64 anos;
 Assistência de nosso representante local.
ITINERARIO AÉREO:

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

1231

19 Fev 08:15

19 Fev 10:00

POA - PORTO ALEGRE

AEP - BUENOS AIRES

1886

19 Fev 13:00

19 Fev 16:35

AEP - BUENOS AIRES

USH - USHUAIA

1871

22 Fev 11:45

22 Fev 13:05

USH - USHUAIA

FTE - LAGO ARGENTINO

1871

26 Fev 13:45

26 Fev 16:40

FTE - LAGO ARGENTINO

AEP - BUENOS AIRES

1232

26 Fev 17:40

26 Fev 19:15

AEP - BUENOS AIRES

POA - PORTO ALEGRE

ITINERARIO DIA A DIA
1º DIA 19/02– PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / USHUAIA:
Encontro no aeroporto Salgado Filho para embarque a Buenos Aires. Chegada à capital da
Argentina tramites de imigrações. Conexão para continuar a viagem para Ushuaia. Chegada,
recepção e traslado ao hotel.
2º DIA 20/02 - USHUAIA:
Café da manha. Saída para um tour ao Parque Nacional Tierra Del Fuego (Passeio com
extensão de 50 km), localizado a 12 km de Ushuaia. Seguindo pela Rota Nacional nº 3,
conheceremos no caminho: Rio Pipo, Monte Suzana, Bahia Enseada, Ilha Redonda, Cañadon
Del Toro, Lago Roca, Casita Del Bosque, Lagoa Verde e Negra, Represa de Castores e Bahia
de Lapataia, marcando o final da rota. O parque tem paisagens variadas e pitorescas: lagos,
montanhas, glaciais, o espetacular Canal Beagle e uma variada fauna. O retorno do Parque
poderá ser feito o trem do fim do mundo já incluso. Trade livre.
3º DIA 21/02 - USHUAIA:
Café da manha. Dia Livre. Passeio opcional para navegação no Canal de Beagle, visitando o
Faro, Ilha de lobos e Pinguineira. Saída pela manha inclui traslado desde o hotel com duração
de 6 horas com retorno aproximadamente às 15 Horas. Alimentação não inclusa. Valor
opcional por pessoa: USD 136.00 por pessoa. Retorno à cidade. Hospedagem.
4º DIA 22/02 – USHUAIA / EL CALAFATE:
Café da manha. Em horário combinado traslado para aeroporto para embarque com destino a
El Calafate. Traslado ao hotel e tarde livre. Hospedagem.
5º DIA 23/02 - CALAFATE:
Após café da manhã, saída para visitar um dos mais maravilhosos e emocionantes cataclismos
naturais que se observam no mundo: o Glacial Perito Moreno. O glacial está a 80 km de
Calafate, durante o trajeto serão conhecidos os encantadores lugares da Pré-Cordilheira
Andina, costeando a margem sul do Lago Argentino. Cruzando os rios Centinela e Mitre,
chegaremos ao Braço Rico para entrar no Parque Nacional dos Glaciais. Seguindo pela
margem do Rio Rico, começamos a observar os témpanos flutuando sobre a água até que, por
fim, surgirá diante de nossos olhos uma magnitude da natureza, o Glacial perito Moreno, que
foi declarado pelas nações Unidas um Patrimônio da Humanidade. Após, faremos um Safári
Náutico, navegando em catamarãs pelo lago e chegaremos próximo ao glacial, de onde
teremos uma dimensão mais próxima desta maravilha da natureza. Retorno à cidade e
hospedagem.
6º DIA 24/02 - CALAFATE
Café da manha. Passeio opcional Rios de Gelo Express com ingresso ao Parque Nacional.
Inicio no seu hotel a partir das 08:30 e iremos para o Porto Privado de Punta Bandera, a 47 km
da cidade de El Calafate. Dirigiremos pela Rota 11 até o Parque Nacional Los Glaciares e
contornaremos a parte principal do Lago Argentino até o porto privado de Puerto Bandera,
chegando por volta das 09h30 depois de pagar a entrada para o Parque Nacional Los
Glaciares (ja incluso). Seremos rapidamente informados sobre a segurança e navegabilidade e
embarcaremos num Catamarã moderno às 10:30 horas, para começar a navegar entre os
icebergs nas águas geladas do Lago Argentino até o Glaciar Upsala. Navegando pelo Brazo
Upsala, outro canal do Lago Argentino, observaremos o Glaciar mais alto, Spegazzini, com
quase 135 metros de altura e uma impressionante barreira de icebergs. Navegaremos em
direção aos glaciares Seco e observaremos outros canais e geleiras.
Por volta das 15 horas, começaremos a regressar ao Porto de Punta Bandera, de onde
seremos levados de volta aos seus hotéis. Valor opcional: USD 210.00 por pessoa com
ingresso ao parque incluso.

7º DIA 25/02 – CALAFATE – TORRES DEL PAINE (CHILE)
Café da manhã. De manhã bem cedo iremos reunir-nos em nosso ponto de encontro em El
Calafate para pegar a estrada que nos levará até a fronteira com o Chile, na localidade de
Cerro Castillo. Passaremos pelo controle aduaneiro e, uma vez em território chileno, faremos
uma primeira parada para tomar o café da manhã e trocar o dinheiro. Depois, retomaremos o
caminho para passar pela Lagoa Amarga e ter uma primeira vista das Torres del Paine, se o
clima permitir. Depois de comprar as entradas na portaria, seguiremos até o lago Nordenskjöld,
onde faremos uma parada para tirar fotos. Depois, chegaremos ao setor Pudeto, onde
realizaremos uma pequena caminhada até o Salto Grande e o Mirante dos Cuernos de Paine.
Depois desta atividade, que dura em torno de 1 hora e meia, iremos até o setor do albergue
Pehoé, de onde se tem outra perspectiva do lago com o mesmo nome, os Cuernos del Paine e
o Maciço Paine. Depois disso, pegaremos nosso transporte para voltar à Lagoa Amarga e
começar a viagem de volta, passando por Cerro Castillo, até El Calafate. Duração de passeio
de 15 horas. Hospedagem.
8º DIA 26/02 – EL CALFATE/PORTO ALEGRE:
Em momento oportuno, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil. Fim de
nossos serviços.
VALORES POR PESSOA
VALOR P/ PESSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/ PESSOA
EM DUPLO

VALOR P/ PESSOA
EM TRIPLO

USHUAIA: ALTO ANDINO 3*

USD 2100.00 ou

USD 1500.00 ou

USD 1476.00 ou

EL CALAFATE: LAGOS DEL CALAFATE 4*

12x de USD 175.00

12x de USD 125.00

12x de USD 123.00

HOTEIS SELECIONADOS ou SIMILARES

Acrescentar USD 140,00 de taxa de embarque por pessoa a serem pagas na entrada.

IMPORTANTE:
** Normalmente, o check in nos hotéis começa às 14hrs e o check out termina às 12hrs.
*** Valores em dólares americanos e por pessoa ***
**** Valores sujeitos a alteração conforme disponibilidade de hotel ****
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- 1x no ano (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado
de conservação com menos de 10 anos de emitido;

