PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA
saída: 18 de NOVEMBRO de 2022 - 15 Dias (AL)

PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA
18/11 a 02/12/2022 - 15 dias
ROTEIRO
BUENOS AIRES - PUERTO MADRYN - RIO GALLEGOS - USHUAIA - PUERTO NATALES TORRES DEL PAINE - EL CALAFATE
1º DIA – 18/11/2022 – Origem / Buenos Aires
Saída com destino a Buenos Aires.
2º dia – 19/11 – Buenos Aires
Chegada ao meio dia. Tarde livre. Noite Jantar Señor Tango (opcional)
3º dia – 20/11 – Buenos Aires / Puerto Madryn
City tour em Buenos Aires. Almoço. Após, viagem a Puerto Madryn. Noite em transito.
4º dia – 21/11 – Puerto Madryn
Chegada em Puerto Madryn e tarde livre. Noite hotel.
5º dia – 22/11– P Madryn / Pinguinera Punta Tombo / Comodoro Rivadavia / Rio Gallegos

(14hs de viagem)
Café da manha no hotel. Tour a Pinguinera de Punta Tombo que e a colônia de Pingüins de
Magallanes mais importante da costa patagônica. Após a visita, viagem a Comodoro Rivadavia e
Rio Gallegos pelas estepes patagônicas. Noite em transito.
6º dia – 23/11 – Rio Gallegos / Estreito de Magalhaes / Ushuaia (10hs de viagem)
Café da manha e tempo para banho no hotel. Viagem a Ushuaia com travessia de ferry pelo
estreito de Magalhaes. Chegada em Ushuaia à noite e hospedagem.
7º dia – 24/11 – Ushuaia
Após o café da manhã no hotel, traslado até o porto da cidade para uma excursão de catamarã
pelo Canal de Beagle passando pela Ilha dos Lobos, dos Pássaros, descida e caminhada numa
das Ilhas, contornando o Farol del Fin del Mundo e retornando ao porto em torno do meio-dia.
Almoço. A tarde, traslado até a estação para realizar um passeio no Trem do Fim do Mundo,
conjugado com a visita ao Parque Nacional Tierra Del Fuego.
8º dia – 25/11 – Ushuaia
Dia livre. Sugerimos opcional LAGUNA ESMERALDA
Ou tempo para comprinhas nas lojas da Av. San Martin, no shopping de importados Atlântico
SUR ou Ushuaia Shopping (Ushuaia é zona franca/livre de impostos). Também visita Museus da
cidade (Marítimo e do Presídio, Indígena Yamaná e do Fim do Mundo), ou tentar a sorte o
Cassino, e por último, tomar um café ou um drinque no PUB Saint Christofer.
9º dia – 26/11 – Ushuaia / Rio Grande / Punta Delgada / Puerto Natales (11hs de viagem)
Após o café da manhã, saída para o Chile pelo norte da Ilha passando por Rio Grande, passo
de fronteira argentino-chilena de San Sebastian, Bahia Azul / Punta Delgada e cruzar pelo
Estreito de Magalhães a bordo do ferry, continuando nossa viagem pela Patagônia Chilena com
destino a Puerto Natales, chegada prevista para a noite. Hospedagem.
10º dia – 27/11 – Puerto Natales / Torres del Paine / El Calafate
Após o café da manhã, saída do hotel com destino a torres Del Paine (180 km de percorrido
total, completando o circuito ate Puerto Natales), acompanhados de guia local, para uma das
regiões mais belas e incríveis do planeta e da Patagônia chilena - o Parque Nacional Torres del
Paine (ingresso ao parque incluído), com o seu impressionante maciço andino rodeado de
glaciares, saltos de água (cascatas), lagos e lagoas, avistaremos os famosos Cuernos (chifres),
formação rochosa que o tempo se encarregou de esculpir de forma esplendorosa. Parque
Nacional Torres del Paine é um parque chileno, e 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. Box lunch incluído (sem bebidas). No final da tarde, saída para El Calafate
e chegada a noite. Hospedagem.
11º dia – 28/11 – El Calafate
Após o café da manhã, saída do hotel acompanhado de guia local estaremos nos dirigindo ao
Parque Nacional Los Glaciares para visitar o Glacial Perito Moreno, explorando o Glaciar desde
vários mirantes e passarelas estrategicamente construídos para se apreciar a geleira prensada
entre as montanhas da Cordilheira dos Andes e o Lago Perito Moreno. A tarde, opcional
Minitrekking, caminhada sobre as geleiras. Noite livre.
12º dia – 29/11 – El Calafate
Dia livre ou passeio opcional. Sugerimos El Chaltén.
13º dia – 30/11 – El Calafate / Buenos Aires
Após café da manhã, viagem a Buenos Aires (aéreo). Noite livre.
14º dia – 01/11 – Buenos Aires
Após o café da manhã, viagem de retorno.
15º dia – 02/12 – Buenos Aires / Origem
Chegada.
INCLUINDO
Transporte em Ônibus CAMA.
10 noites de hospedagem em hotéis de categoria Turística e Superior com café da manha e
taxas (2nt Buenos Aires, 1nt Puerto Madryn, 3nts Ushuaia, 1 nt Puerto Natales, 3nts El Calafate).
Serviço de bordo;
Seguro de assistencia em viagens;
Atividades descritas no roteiro**:
Tour a Pinguinera de Punta Tombo com transporte e ingressos ao parque.
Ticket Ferry travessia do Estreito de Magalhaes.
Navegação pelo Canal de Beagle, Ilha dos Lobos e dos Pássaros.
Passeio no trem do Fim do Mundo (cat. Turista) e Parque Nacional de Tierra del Fuego.

Passeio ao Parque Nacional de Torres del Paine com box lunch,
Excursão ao Glaciar Perito Moreno / Safari Náutico.
Passagem aérea El Calafate / Buenos Aires.
VALOR DO PACOTE
APARTAMENDO DUPLO/TRIPLO: R$ 12.090,00 por pessoa.
APARTAMENTO SINGLE: R$ 14.890,00 por pessoa.
FORMAS DE PAGAMENTO
A vista: 5% de desconto
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta).
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela
Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e com foto recente ou Passaporte dentro de
sua validade (não será aceita Certidão de Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional).
Vacina contra COVID completo com pelo menos 14 dias de antecedência. Resultado teste PCR
negativo feito dentro das 72 horas de antecedência antes do embarque.
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