
GRUPO BRASILEIROS NA PATAGONIA 2020
Ushuaia, Calafate e Buenos Aires

12/02/2020 à 20/02/2020   

ROTEIRO
1º DIA, 12/02/2019: Porto Alegre/Ushuaia
Apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho para embarque com destino a Buenos
Aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel previsto. Buenos Aires.

2º DIA, 13/02/2019: Buenos Aires/Ushuaia
Café da manhã no hotel e em horário determinado teremos traslado até o aeroporto de Buenos
Aires (AEP) para tomarmos nosso voos em direção a Ushuaia. Chegada, recepção pelo nosso
pessoal local e traslado ao hotel. Restante do dia livre, pernoite em Ushuaia.

3° Dia, 14/02/2019: Ushuaia
Café da manhã no hotel e em horário a combinar 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 enbsp;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.

4° DIA, 15/02/2020: Ushuaia
Café da manhã no hotel e em dia livre para atividades da sua preferência. Como sugestão de
passeio OPCIONAL (não incluso), indivamos o Tour de Meio dia aos Lagos Escondido e Fagnano
(consulte valores):
Tour de meio dia aos Lagos Escondido e Fagnano (opcional): em horário oportuno sairemos
de nosso hotel em direção noroeste, pela Rota 3, cruzando as montanhas e descobrindo a linda
vegetação, alguns pequenos glaciares, cascatas e árvores secas, devido a presença e atividades
de numerosos castores. A partir do Rancho Hambre, começaremos a subir até alcançar o Paso de
Garibaldi,  seguindo o caminho pela montanha e de la até o ponto mais panorâmico. De onde
estaremos, o ponto mais elevado da província, com aproximadamente 430 m.a.n.m teremos uma
belíssima vista do Lago Escondido. Em seguia seguiremos viagem, passando por um serraria, até
chegar ao Lago Fagnano, o maior de toda a província. No caminho de retorno, faremos uma



parada em um típico restaurante de um Centro de Inverno para almoçarmos e relaxarmos um
pouco (almoço não incluso). Chegada no hotel, restante do dia livre e pernoite em Ushuaia.

5º DIA, 16/02/2020: Ushuaia/Calafate
Café da manha no hotel. Em horário a combinar teremos um traslado até o aeroporto de Ushuaia,
de onde tomaremos um voo até Calafate. Chegada, recepção pelo nosso pessoal local e traslado 
ao hotel previsto. Check in e restante da noite livre.

6° DIA, 17/02/2020: 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.

7° DIA, 18/02/2020: Calafate
Café da manhã no hotel e dia inteiramente livre. Sugerimos o passeio pelos Rios de Gelo, onde se
navega pelo incrível Lago Argentino (não incluso - consulte valores). Pernoite em Calafate.

8º DIA, 19/02/2020: Calafate/Buenos Aires

Café  da  manhã  no  hotel  e  tempo livre  até  o  horário  do  nosso  traslado  ao  aeroporto.  Onde

tomaremos um voo em direção a Buenos Aires. Chegada em Buenos Aires, recepção pelo nosso

pessoal local e traslado ao hotel previsto. Check in e pernoite em Buenos Aires.

9º DIA, 20/02/2020: Buenos Aires/Porto Alegre
Café da manhã no hotel  e tempo libre para curtir  a cidade de Buenos Aires. Sugerimos uma
caminhada pela famosa Rua Florida, lotada de belas opções de lojas e shoppings ou ainda quem
sabe um delicioso almoço no Puerto Madero, onde se pode ser opções dos mais variados gostos
e com uma vista incrível do Rio que corta a cidade. Em horário a combinar traslado desde o hotel
previsto até o aeroporto de Buenos Aires, onde tomaremos nosso voo de regresso a Porto Alegre.
Chegada  e  fim  dos  nossos  serviços.  Que  esperamos  tenham  desfrutado  e  tornado  a  sua
experiência de viagem inesquecível.

O QUE INCLUI
- Passagens aéreas voando Aerolineas Argentinas desde Porto Alegre (em classe econômica);
- 03 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã no hotel Las Hayas (ou similar);
- 03 noites de hospedagem em Calafate com café da manhã no hotel Alto Calafate (ou similar);
- 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã no hotel Dazzler Maípu (ou similar);
- Passeio ao Parque Nacional da Terra do Fogo com entrada e TKT do Trem do Fim do Mundo;
- Passeio ao Glaciar Perito Moreno com entrada e Safári Náutico;
- Todos os traslados durante o roteiro, nas três cidades visitadas: Ushuaia, Calafate e Buenos Aires;
- Guia acompanhante desde Porto Alegre (para mínimo de 20 passageiros pagantes);
- Assistência de guias locais nos passeios e traslados;
- Kit Viagem



O QUE NÃO INCLUI
- Early check in e/ou late check out;
- Refeições e bebidas que não mencionadas acima como inclusas;
- Tours e entradas de monumentos que não estejam mencionados acima como inclusos;
- Gastos de origem pessoas.

HOTÉIS (previstos - sujeitos a variação)

3 noite(s) em Hotel Las Hayas ( STANDARD )
3 noite(s) em Hotel Alto Calafate ( STANDARD )
1 noite(s) em Dazzler Maipu ( STANDARD )
1 noite(s) em Dazzler Maipu ( STANDARD )

VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
- À vista no cheque ou boleto bancário ou em até 10X sem juros no cartão de crédito

- Por pessoa em apartamento duplo: até 10X R$995,57
- Por pessoa em apartamento individual: até 10x R$1.313,09
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