
PATAGÔNIA ARGENTINA - USHUAIA & EL CALAFATE COM BUENOS AIRES 
P ARQUE  NA CI ONAL  T IE RR A DE L  F UE G O -  T RE M  D O F IM  DO M U NDO  -  NA V E GA ÇÃO  P E L O CA NAL  DE  BE AGL E  -  N AV E GAÇ ÃO  E NT RE  

OS  GL ACI ARE S  G OURM E T  C L AS S IC  E M  CAL AF AT E  -  V IS I T A  DO  GL A CIA R P E RIT O  M O RE NO  -  BUE NOS  A I RE S  COM  C IT Y  T OUR  
OPCIONAL A TORRES DEL PAINE (CHILE)  O EL CHALTEN (ARGENTINA)   

30/01 a 07/02/2023 |  9 DIAS /  8 NOITES |  GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS 
 

 

SOBRE O ROTEIRO » A Patagônia Argentina é um vasto território cheio de mistério, localizado ao sul das Américas, que possui um 
forte magnetismo e um incrível poder de sedução, capaz de apaixonar todo aquele que se aproximar destas terras deixando-se 
abraçar pela imensidão de seus horizontes, até se entregar rendido frente a tão contundente demonstração da insignificância do ser 
humano diante da sublime grandeza da natureza. Enigmática como poucas regiões no mundo, a Patagônia propõe seu primeiro 
desafio ao tentar decifrar a origem de seu nome e oferece variadas opções de descanso, lazer e aventura, em um contexto em que a 
exuberante natureza é a grande protagonista. Formada pelas províncias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e 
Tierra Del Fuego. Toda a Patagônia Argentina, sua gente, suas paisagens e sua forte cultura ancestral, são um convite para 
descobrir a magia do sul do mundo. Conheça o esplendor da Patagônia no verão e conheça/reveja a cidade de Buenos Aires! 
 

     
 
 

ROTEIRO DIA A DIA - PROGRAMAÇÃO » 
30/01/23 (1º Dia, Segunda) PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / USHUAIA (AÉREO): Apresentação no Aeroporto Internacional de Porto Alegre 
com pelo menos 3h de antecedência ao horário do voo confirmado, para viagem aérea a Ushuaia – Terra do Fogo, com conexão em Buenos Aires 
(Aeroparque). Chegada, retirada das bagagens, recepção e traslado ao hotel. Bem-Vindo à cidade mais austral do mundo! Aproveite para o 
reconhecimento da cidade, caminhando pelo calçadão à beira-mar ou pelo centro da cidade, observando o movimento dos navios e as antigas casas 
construídas com madeira recoberta com chapas de zinco e o movimentado comércio da Av. San Martin, atividades interessantes para quem visita, 
pela primeira vez, a capital argentina da Terra do Fogo. Hospedagem em hotel por 3 noites com café da manhã. 
 

31/01/23 (2º Dia, Terça) USHUAIA / TREM DO FIM DO MUNDO / PARQUE NAC. TERRA DO FOGO / NAVEGAÇÃO CANAL DE BEAGLE: Café 
da manhã no hotel e posteriormente saída com transporte e guia local para traslado até a estação do Trem do Fim do Mundo (ingresso ao parque 
não incluído), início do passeio conjugado com a visita ao Parque Nacional Tierra Del Fuego, com o trem circulando em meio a cordilheira dos 
Andes para apreciar a paisagem deslumbrante do trajeto, na chegada ao Parque Nacional Tierra Del Fuego, embarque no micro-ônibus para 
continuar apreciando os picos nevados, bosques, lagos, rios e mar, onde além de tudo isso aprecia-se a vegetação que esta começando a esverdear 
(lengas, ñires, notros, e outros tipos de vegetação que só tem na região). Retorno em torno das 13h00 para almoço (não incluído) em Ushuaia. 
Posteriormente, traslado até o porto da cidade para uma excursão de catamaran, navegando por 2h30 horas no Canal de Beagle, passando pela Ilha 
dos Lobos, dos Pássaros, pelo Farol del Fim del Mundo - Lês Eclaireus, e posteriormente retorno ao hotel, onde a chegada será a partir das 18h00. 
Restante do tempo livre. Sugerimos jantar em restaurante da cidade para degustar algum prato típico do Fim do Mundo. Hospedagem. 
 

01/02/23 (3º Dia, Quarta) DIA LIVRE - SUGERIMOS TOUR OPCIONAL - LAGOS ESCONDIDO e FAGNANO / CENTROS INVERNAIS / CERRO 
CASTOR: Café da manhã no hotel, posteriormente saída para visitar os Lagos Escondido e Fagnano, visitando na ida os centros invernais, criadeiros 
de cachorros huskies siberianos, centro de esqui cerro Castor (teleférico não incluído). Almoço incluído (sem bebidas) com cordeiro patagônico 
no restaurante Villa Marina. Retorno a Ushuaia em torno das 16h. Valor do passeio (com almoço incluso) = USD 125,00 / deverá ser pago 
localmente. Restante do tempo livre para descansar ou visitar alguns dos Museus da cidade (Marítimo e do Presídio, Indígena Yamaná e do Fim do 
Mundo), tentar a sorte no Cassino, ou ainda aproveitar o último dia para as compras, já que Ushuaia possui Free Shop (Shopping Atlântico) e é zona 
franca (livre de impostos). Hospedagem. 
 

02/02/23 (4º Dia, Quinta) USHUAIA / EL CALAFATE (AÉREO): Café da manhã no hotel e posteriormente, em torno das 09h30, traslado privativo do 
hotel ao Aeroporto de Ushuaia para viagem aérea a El Calafate. Recepção e traslado ao Hotel para acomodação a partir das 14h30 e restante do 
tempo livre. Sugerimos uma caminhada pelo centro, visitando suas lojas de artesanato, lembrando que a cidade de Calafate tem um movimentado 
Cassino. Podem aproveitar o tempo livre para visitar o Centro de Interpretação de Glaciares - GLACIARIUM - Ingresso: ± USD 20,00 p/pessoa. Como 
ótima experiência, sugerimos visitar, às 16h30, a ESTÂNCIA EL GALPON (USD 100,00 por pessoa com traslados) para assistir típicas de uma 
fazenda patagônica, andar a cavalo, tosquia de ovelhas, caminhada a beira do lago, tomar o típico chá da tarde patagônica e à noite, um jantar com 
show folclórico. Hospedagem por 3 noites café da manhã.    
 

03/02/23 (5º Dia, Sexta) EL CALAFATE / NAVEGAÇÃO GLACIARES GOURMET CLASSIC + TOUR GLACIAR PERITO MORENO: Café da manhã 
no hotel e em torno das 07:10h, traslado do Hotel até o Porto La SOLEDAD em Punta Bandera (45 km) para darmos início à navegação. Será uma 
experiência de dia inteiro a bordo do Cruzeiro María Turquesa, visitando alguns lugares desta paisagem patagônica, navegando com o máximo de 
conforto e com uma gastronomia gourmet especialmente projetada para uma experiência memorável em direção ao braço norte do lago Argentino. 
Almoço a bordo (não incluso). A Navegação transcorre entre espetaculares glaciares de todos os tamanhos, formas e variedades, enchendo os olhos 
com miragens que jamais esqueceremos. Lembrando que os catamarãs são fechados e possuem calefação. Para fazer uma foto de melhor 
qualidade, podem subir até a parte superior dele, onde além de tirar lindas fotos, sentirá na pele o frio que este pedaço de paraíso nos oferece. O 
Campo de Gelo Patagônico é, depois da Antártida, o maior manto de gelo do planeta, e o Parque Nacional Los Glaciares é um magnífico cenário de 
florestas, lagos, montanhas, gelo e estepes, com mais de 200 geleiras. Destacam-se os Glaciares Spegazzini, Upsala e o famoso Perito Moreno, em 
constante avanço, cujas rupturas são um espetáculo natural incomparável. Na sequência da navegação, caminharemos na passarela do GLACIAR 
PERITO MORENO, dentro do Parque Nacional Los Glaciares, onde teremos a oportunidade de ingressar no mundo dos glaciares através de uma 
explicação detalhada e posteriormente apreciá-los explorando o que a natureza nos reservou, desde vários mirantes estrategicamente construídos 
para se apreciar tamanha geleira prensada entre as montanhas dos Andes e o Lago Argentino. Retorno ao hotel em torno das 18h30. Hospedagem. 
 

04/02/23 (6º Dia, Sábado) EL CALAFATE - DIA LIVRE / OPCIONAIS EL CHALTÉN OU TORRES DEL PAINE (CHILE): Café da manhã e dia 
inteiramente livre. Neste dia teremos dois passeios opcionais, conforme abaixo: 
OPCIONAL 1 - TORRES DEL PAINE (CHILE): Café básico no hotel e em torno das 05h30, saída do hotel de Calafate em viagem rodoviária 
internacional (viagem regular compartilhado com outras pessoas) ao Parque Nacional Torres del Paine/Chile. Na chegada ao Chile, recepção pela 
equipe e guia local para conhecer os variados pontos panorâmicos deste parque, onde a natureza caprichou de verdade. Parque Nacional Torres Del 
Paine é um parque chileno e está localizado na Região de Magalhães ao sul da Patagônia Chilena. É considerado um dos parques mais 
impressionantes do sul do Chile e um dos lugares prediletos dos amantes da natureza. Fundado como parque no final da década de 1950, foi 
declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1978. Tem uma área de aproximadamente 242.000 hectares, na qual se encontra a cadeia 
montanhosa Del Paine (Paine = Azul), com as mundialmente famosas Torres Del Paine e os não menos conhecidos Cuernos del Paine. Lagos, rios, 
cascatas e glaciares estão em perfeita harmonia no parque. Almoço incluso (sem bebidas). Término do tour em torno das 16h, traslado até a 
fronteira do Chile com a Argentina para a viagem de retorno a Calafate, onde a chegada será em torno das 22:00h. Valor do passeio por pessoa: 
(sem ingresso ao Parque), com almoço (sem bebidas), com guia em espanhol, traslado e serviços de migração = USD 180,00. 
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OPCIONAL 2 - EL CHALTÉN (ARGENTINA): Café da manhã no hotel e saída em torno das 08h30 em direção a El Chaltén, que fica a cerca de 
220km. A estrada em si já é uma grande atração, onde faremos paradas em vários pontos panorâmicos e mirantes antes de chegar a El Chaltén, um 
pequeno povoado que foi consagrado como a Capital Nacional do Trekking em argentina, e fica dentro do Parque Nacional Los Glaciares, razão pela 
qual ano após ano milhares de viajantes de todo o mundo convergem em busca de suas magníficas trilhas e incríveis pontos panorâmicos, e para 
acender e fazer escaladas nas montanhas Fitz Roy e Torres. Em seguida, ao chegar a Chaltén, vamos ao Centro de Interpretação dos Visitantes do 
Parque Nacional Los Glaciares para ouvir uma breve introdução ao lugar. O Parque Nacional Los Glaciares foi criado em 1937 para proteger uma 
vasta região dominada por geleiras, margeada por floresta nativa subantártica e um número significativo de espécies endêmicas de plantas e animais. 
Na sequência, iniciaremos uma caminhada de 20 minutos pelo bosque patagônico até chegar ao Chorrillo do Salto. Uma cachoeira que desce das 
geleiras, com suas águas limpas e cristalinas, super encantadora, e no caminho até o mirante vamos apreciando as espécies de árvores, plantas de 
calafate, e outros. Almoço incluso (sem bebidas). Viagem de retorno ao hotel em El Calafate em torno das 18h. Valor do passeio por pessoa: 
(sem ingresso ao Parque), com almoço (s/bebidas), com guia em espanhol, traslado e serviços de migração = USD 170,00. 
 

05/02/23 (7º Dia, Domingo) EL CALAFATE / BUENOS AIRES (AÉREO): Café da manhã no hotel e tempo livre. Em momento oportuno, traslado ao 
aeroporto de Calafate para viagem aérea, em voo direto a Buenos Aires. Chegada em torno das 14:00h, recepção pela equipe local para traslado 
privativo ao Hotel no centro de Buenos Aires. Acomodação a partir das 15:00h e restante do tempo livre para explorar a cidade de Buenos Aires. 
Lembrando que ainda dá tempo para visitar a Feira de San Telmo que se estende até as 17:00h. A Feira de San Telmo é uma atividade clássica de 
Buenos Aires aos domingos (quando a região central da cidade fica bem vazia e grande parte das lojas e restaurantes fecha). É uma feira de 
artesanato, bijuterias, roupas, souvenirs, objetos de decoração etc. À noite sugerimos um jantar com show de tango. Hospedagem. 
 

06/02/23 (8º Dia, Segunda) BUENOS AIRES - CITY TOUR: Café da manhã no hotel. Posteriormente, em horário oportuno, saída do hotel com 
transporte e guia local em português para city tour, visitando os principais pontos turísticos da capital Argentina – Avenida 9 de Julio com o belisco, Av 
de Mayo com sua Praça de Maio, Casa Rosada, Catedral de Buenos Aires, bairro San Telmo, La Boca e Recoleta. Retorno ao Hotel em torno das 
12h45min. Restante do tempo livre. Sugerimos que visitem no tempo livre, entre outros, o bairro da Recoleta que é mais charmoso e glamoroso de 
Buenos Aires com aconchegantes bares e restaurantes com pratos sofisticados, o tradicional Café Tortoni, o mais antigo de Buenos Aires datado no 
ano de 1858. Ao finalizar o tour retorno ao hotel e restante do tempo livre. Sugerimos explorar por conta a cidade, visitar a Libraria El Ateneo, 
shopping e deliciar-se com a gastronomia no Puerto Madero. Hospedagem.  
 

07/02/23 (9º Dia, Terça) BUENOS AIRES - OPCIONAL TOUR DE COMPRAS // BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no 
hotel. O checkout é habitualmente até às 11:30h. Para quem fizer por conta ou mesmo contratando o tour de compras, orientamos que faça ou 
checkout após o café da manhã e deixe as malas sob custódia do hotel, fechando as contas para sair as compras. Sugerimos o Outlets de Villa 
Crespo: É o principal destino para fazer compras com desconto em Buenos Aires. É um bairro vizinho e menos badalado do que Palermo, mas que 
tem crescido bastante nos últimos anos. As lojas de Villa Crespo se dividem em três circuitos que ficam próximos um do outro: os outlets da Avenida 
Córdoba, os outlets da rua Aguirre e as lojas de couro da rua Murillo, assim como várias grifes internacionais que possuem lojas na região. Em 
horário oportuno, traslado do Hotel a Aeroporto Aeroparque de Buenos Aires para viagem de retorno a Porto Alegre/RS, em voo direto. FIM DOS 
SERVIÇOS. 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS » 
-Bilhete aéreo em voo regular, classe econômica, da Aerolíneas: POA/BUE/USHUAIA // CALAFATE/USHUAIA // CALAFATE/BUE // BUE/POA. 
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de embarque, de emissão e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23 kg. 
-Traslados privados Aeroporto de Ushuaia / Hotel Centro de USH / Aeroporto de Ushuaia para voo a Calafate. 
-08 noites de hospedagem em hotéis de categoria turística superior, em apto standard duplos, triplos e/ou singles. 
-08 cafés da manhã do tipo continental e/ou Buffet servidos nos restaurantes dos hotéis em horários específicos 
-Traslado hotel / estação Trem do Fim do Mundo // Parque Nacional Terra do Fogo / Hotel em Ushuaia. 
-Trem do Fim do Mundo (antigo Trem dos Presos) da Ferrovia Fueguina do Sul de 23 km com áudio em 7 línguas. 
-Passeio com guia local e transporte contratado para tour dentro do Parque Nacional Terra do Fogo (sem ingresso). 
-Passeio em Catamarã: NAVEGAÇÃO CANAL DE BEAGLE pelo canal que banha a cidade e faz divisa Argentina / Chile. 
-Traslados privados Aeroporto de Calafate / Hotel Centro de FTE / Aeroporto de Calafate para voo a Buenos Aires 
-Traslado Hotel de Calafate / Puerto Bandeira para a Navegação dos Glaciares // Parque Perito Moreno ao hotel.  
-Tour NAVEGAÇÃO GLACIARES GOURMET CLASSIC - Glaciares Spegazzini, Upsala e Leve caminhada no bosque patagônico. 
-Guia local especializado para visitar o apreciar desde vários mirantes a Geleira do Glaciar Perito Moreno (sem ingresso). 
-Traslados privados Aeroporto de Buenos Aires / Hotel Centro de BUE / Aeroporto Regional de Buenos Aires. 
-City tour Buenos Aires, com transporte e guia local para rever ou conhecer os principais pontos turísticos da capital argentina 
-Guia acompanhante desde POA durante toda a viagem e guias locais em português ou espanhol. 
-Doleiras, etiquetas paras as bagagens e bolsa pequena de mão para o dia a dia. 
-Seguro de viagem internacional - USD 40.000 ou similar, até 85 anos de idade. (NÃO COBRE COVID, favor consultar adicional). 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS » 
-Ticket aéreo na classe executiva ou primeira classe, assentos prioritários ou comfort e excesso de bagagem. 
-Noite adicional por problemas de saúde, greve, fenômenos meteorológicos adversos que impeçam o bom andamento da viagem. 
-Passeios e/ou eventos opcionais, bem como, refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas. 
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis ou nos aeroportos, assim como para guias locais / motoristas. 
-Adicional cobrado pelo seguro incluído para pessoas a partir de 85 anos e adicional seguro COVID até 80 anos (favor consultar). 
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte aérea em data ou classe diferente do grupo. 
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 5,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 10,00 por dia / limite de 80 anos. 
 

SOBRE O VALOR POR PESSOA DOS PACOTES INTERNACIONAIS » 
Devido à constante flutuação cambial, os valores deste pacote são atualizados, diariamente, pelo sistema em REAIS, conforme abaixo, e no 
DOWNLOAD do roteiro em PDF, os valores atualizados estão disponibilizados na última página. 
 

VALORES APROXIMADOS DOS INGRESSOS AOS PARQUES NACIONAIS NA ARGENTINA A SEREM PAGOS LOCALMENTE » 
-Ingresso ao Parque Nac. Tierra Del Fuego em Ushuaia para visita do Parque.................. = U$ 20,00 (sujeito a alteração) 
-Ingresso ao Parque Nac. Los Glaciares em Calafate para visitar o Glaciar Perito Moreno = U$ 20,00 (sujeito à alteração) 
-Ingresso ao Parque Nacional Torres del Paine no Chile .................................................... = U$ 40,00 (sujeito a alteração) 
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HOTÉIS RESERVADOS E PREVISTOS »  
30/01 a 02/02/23 - Ushuaia - HOTEL FUEGUINO: www.fueguinohotel.com.ar 
02/02 a 05/02/23 - El Calafate - HOTEL LAGOS DE CALAFATE: https://www.lagosdelcalafate.com//index.php 
05/02 a 07/02/23 - Buenos Aires - HOTEL AMERIAN PARK BUE: https://www.amerian.com/hotel/amerian-Buenos-Aires-Park-Hotel 
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados). 
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade. 
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada. 
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras. 
 

PARTE AÉREA CONFIRMADA AEROLINEAS - 22 LUGARES - LOC GLFMXG »  
30/01/23 AR 1235 08:20 10:05 POA AEP (Porto Alegre / Buenos Aires) 
30/01/23 AR 1880 15:55 19:30 AEP USH (Buenos Aires / Ushuaia) 
02/02/23 AR 1869 13:35 14:55 USH FTE (Ushuaia / Calafate) 
05/02/23 AR 1869 10:55 13:50 FTE AEP (Calafate / Buenos Aires) 
07/02/23 AR 1232 17:40 18:15 AEP POA (Buenos Aires / Porto Alegre)  
Obs.: Alguns horários poderão ser alterados pela Aerolineas Argentinas, sem prejudicar o cumprimento da programação.  
Franquia de bagagem de mão: 10 kg; franquia de bagagem despachada: 23 kg. 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »  
Brasileiros/as em viagem à Argentina podem viajar somente com a carteira de identidade brasileira, expedida a menos de 10 anos, ou Passaporte 
válido, ambos originais, em bom estado e emitido pelos órgãos competentes. 
 

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL » 

O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1. 
Apresentação para check in, no mínimo 2h30min antes do horário de partida do voo, por se tratar de voo internacional e viagem em grupo. 
Passageiros de outras cidades de outros Estados poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária. 
 

PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou 
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em 
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de 
garantir a melhor experiência, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e encantamento! 
 

 



PATAGÔNIA ARGENTINA - USHUAIA & CALAFATE COM BUENOS A
IRES
30/01 a 07/02/2023 - 9 dias

Emissão da confirmação:
15/07/2022 - 10:43h

Validade da cotação:
15/07/2022 a 16/07/2022 - 10:43h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA (PARTE AÉREA + PARTE TERRESTRE) DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 14.980,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade  (Valor em U$ 2.690,00)

APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD: R$ 19.480,00 ao câmbio da data da cotação e conforme validade  (Valor em U$ 3.498,00)

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial. 
c)Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
d)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
e)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
f) Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação. 
g)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO.

VALORES APROXIMADOS DOS INGRESSOS AOS PARQUES NACIONAIS NA ARGENTINA A SEREM PAGOS LOCALMENTE »
-Ingresso ao Parque Nac. Tierra Del Fuego em Ushuaia para visita do Parque.................. = U$ 20,00 (sujeito a alteração)
-Ingresso ao Parque Nac. Los Glaciares em Calafate para visitar o Glaciar Perito Moreno = U$ 20,00 (sujeito à alteração)
-Ingresso ao Parque Nacional Torres del Paine no Chile .................................................... = U$ 40,00 (sujeito a alteração)
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