
PATAGÔNIA ESPECIAL
Visitando Calafate, Ushuaia e Buenos Aires

De 15 a 23 de fevereiro 2019 – 9 dias

DIA A DIA

1º dia, 15/02/2019: Porto Alegre/Buenos Aires

Apresentação no Aeroporto  Internacional  Salgado Filho  para embarque com destino a Buenos Aires.

Chegada, recepção e traslado ao hotel previsto. Pernoite em Buenos Aires.

2º dia, 16/02/2019: Buenos Aires/Calafate

Após café da manhã (breakfast box devido ao horário de saída do hotel), em momento determinado,

traslado ao aeroporto para embarque com destino a Calafate. Chegada, recepção e traslado ao hotel.

Pernoite em Calafate.

3° dia, 17/02/2019: Calafate

Após  café  da  manhã,  em  horário  determinado,  saída  para  visitar  um  dos  mais  maravilhosos  e

emocionantes cataclismos naturais que se observa no mundo, o Glacial Perito Moreno. O glacial está há

cera de 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 as placas de gelo 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 patrimônio da

humanidade. Após, faremos um safári náutico. Navegando em catamarãs pelo lago, chegaremos próximo

ao glacial, de onde teremos uma dimensão melhor desta maravilha da natureza. Ao final retornaremos ao

hotel. Pernoite em Calafete.

4º dia, 18/02/2019: Calafete

Café da manha no hotel. Dia inteiramente livre para passeios opcionais. Sugerimos o tour Rios de Gelo,

um  passeio  belíssimo  no  Lago  Argentino  (não  incluído).Consulte  valores.  Pernoite  em  Calafate.

5° dia, 19/09/2019: Calafate/Ushuaia

Após café da manhã, em momento determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a

Ushuaia.  Chegada,  recepção  e  traslado  ao  hotel.  Pernoite  em  Ushuaia.

6° dia, 20/02/2019: Ushuaia

Café da manhã no hotel e em horário determinado, sairemos para um tour ao Parque Nacional Terra Do

Fuego  localizado  há  aproximadamente  12  Km  de  Ushuaia.  Seguindo  pela  Rota  Nacional  nº  3,

conheceremos no caminho o Rio Pipo, o Monte Suzana, a Bahia Enseada, a Ilha Redonda, o Canhão Del

Toro, o Lago Roca, a  Casita Del Bosque, a Lagoa Verde e Negra, a Represa de Castores e Bahia de

Lapataia,  marcando  o  final  da  rota.  O  parque  tem  paisagens  variadas  e  pitorescas,  desde  lagos,



montanhas, glaciais, até uma variada fauna. Após retorno à cidade e restante do dia livre. Pernoite em

Ushuaia.

7º dia, 21/02/2019: Ushuaia

Após café da manhã, dia livre para explorar a cidade e curtir o local. Sugerimos um tour pelos Lago

Escondido  (não  incluído),  que  é  um  importante  atrativo  da  região.  Pernoite  em  Ushuaia.

8º dia, 22/02/2019: Ushuaia/Buenos Aires

Após café da manhã, em momento determinado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a

Buenos  Aires.  Chegada,  recepção  e  translado  ao  hotel.  Pernoite  em  Buenos  Aires.

9º dia, 23/02/2019: Buenos Aires/Porto Alegre

Café da manhã no hotel. Manhã livre para explorar os arredores do hotel e a capital Porteña. Logo mais à

tarde, em horário determinado, traslado ao aeroporto para tomarmos o voo de retorno a Porto Alegre.

Chegada e fim dos nossos serviços, que esperamos tenham desfrutado.

O QUE INCLUI

• Passagens aéreas voando Aerolineas Argentinas em classe econômica;

• 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã (01 no início do roteiro e 01 ao final);

• 03 noites de hospedagem em Calafate com café da manhã;

• 03 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã;

• Passeio de dia inteiro ao Glaciar Perito Moreno com Safári Náutico com ingresso (em regular);

• Passeio de dia inteiro ao Parque Nacional da Terra do Fogo com ingresso e Tkt do Trem do Fim do Mundo 
(em regular);

• Todos os traslados durante o roteiro;

• Acompanhamento de guia Uneworld desde Porto Alegre (para mínimo de 14 passageiros pagantes);
Assistência de guias locais durantes os passeios;

• Kit Viagem Uneworld;

• Seguro de viagem internacional FLYCARD - plano FLY  3, com cobertura de Us$ 20.000,00 em assistência
médica por evento, seja por acidente ou doença. Em caso de doença preexistente terá por evento o
mesmo  limite do plano contratado. Gravidez, haverá atendimento à mãe até as 32° semana (não sendo
gravidez  de  risco  e  possuindo  anuência  por  escrito  do  médico  responsável  pelo  Pré  Natal  para  a
realização da viagem) porem a cobertura não cobre parto e nem atendimento ao bebê. Maiores de 75
anos incompletos (na data da compra do seguro) sofrerão agravo de 50% da tarifa do plano contratado.
Limite de idade para contratação (data da compra) é de 85 anos incompletos. Acima não é permitido. A
emissão por determinação legal da seguradora, somente será permitida a partir de 120 dias antes da
data do embarque, iniciando a vigência do seguro contratado a partir da data da emissão. Veja em nosso
site www.uneworld.com.br  maiores detalhes do seguro oferecido, bem como valores de cobertura em
caso  de  cancelamento  e  relação  de  motivos  que  compreendem cada  caso.  Caso  deseje  coberturas
maiores que as incluídas, específicas ou Plus Reason, consulte demais planos.

O QUE NÃO INCLUI

• Early check-in e/ou late check-out;

• Serviços não mencionados no roteiro;

• Maleteiros nos hotéis;

• Refeições não mencionadas no roteiro e gastos de uso pessoal.
         



HOTEIS

• Buenos Aires: Dazzler Maípu - www.dazzlerhoteles.com/Maipu

• Calafate: Cyan Calafate - www.hotelescyan.com/cyancalafatehotel

• Ushuaia: Las Hays - www.lashayas.com.ar 

DOCUMENTOS

• Passaporte com validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data do embarque e/ou RG em perfeito 
estado e com emissão inferiro a 10 (dez) anos a partir da data do embarque.

VALORES

Valores em Apartamemto Single : 10 x R$ 1.139,00   

Valores em Apartamento Duplo : 10 x R$ 875,00  
Valores em Aparamento Triplo : 10 x R$ 855,00
 
 
*Valores por pessoa, em acomodação duplo. Parcelas fixas em reais, já com taxas e impostos. Sujeitos a

alteração sem aviso prévio e mediante disponibilidade.*

** VALORES E DISPONIBILIDADE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

http://www.lashayas.com.ar/
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