
 

 

REVEILLON NA PATAGONIA  

 

 

1º Dia, 30/12/2018: 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, 31/12/2018: Buenos Aires  

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtinha a Capital do Tango. Sugerimos um City Tour pela 

cidade, onde é possível conhecer e/ou rever os principais pontos turísticos e marcantes da sua 

história (tour não inluído, consulte valores).  

3° Dia, 01/01/2019: 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.  

4° Dia, 02/01/2019: 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 

Calafate.  

5º Dia, 03/01/2019: Calafate  

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.  

6° Dia, 04/01/2019: 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.  

7° Dia, 05/01/2019: 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.  

8º Dia, 06/01/2019: 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. 

 9º DIA, 07/01/2019: Ushuaia/Buenos Aires/Porto Alegre  

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

a Buenos Aires. Chegada, recepção e translado desde o aeroporto Aeroparque até o aeroporto de 

Ezeiza. Embarque em voos com direação a Porto Alegre. Chegada e fim dos nossos serviços, que 

esperamos tenham desfrutado. 


