
DIA 1: BUENOS AIRES - Recepção no aeroporto e traslado ao hotel selecionado.
Alojamento. Resto do dia livre e noite livre.

DIA 2: BUENOS AIRES - Café da manhã no hotel. City tour de Buenos Aires visitando o
Principais atrações turísticas. Na zona norte, RETIRO, RECOLETA E
PALERMO; descobrindo por que Buenos Aires é considerada a Paris da América do Sul.

O centro histórico, cívico e
administrativo, SAN NICOLÁS Y
MONSERRAT, com a sua
emblemático Obelisco e a Plaza de
Mayo. Os setores que deram
origem a esta cidade,
SAN TELMO e LA BOCA, berço de
duas grandes paixões locais: o
tango e o futebol.

Dentro do passaremos por PUERTO MADERO, um dos lugares mais jovens da cidade e
área gastronómica por excelência. Aos domingos o passeio termina no San
Telmo. No final do passeio resto do dia livre para outras atividades
opcionais, como Excursão ao Tigre. Noite livre.

DIA 3: BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN - Café da manhã no hotel e tempo livre até
hora do traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino a Trelew. recepção no
Aeroporto de Trelew e traslado ao hotel selecionado em Puerto Madryn. Resto do dia
livre. Noite livre.



DIA 4: PUERTO MADRYN - Café da manhã no hotel. Excursão Península Valdés: Partimos de manhã cedo para a Área Natural Protegida
Península Valdés. Após um hora de viagem chegamos a Puerto Pirámides, onde embarcamos para o avistamento de
baleias regulares tradicionais (opcional não incluído) entre os meses de junho e dezembro ou leões marinhos e aves costeiras entre os
meses de janeiro e março. tempo livre para almoçar (opcional não incluído).

Percorreremos as diferentes trilhas para poder observar a colônia de elefantes
marinhos e interpretar as formações geológicas da costa.
De lá começamos nosso retorno ao Istmo Carlos Ameghino, onde visitamos o
Centro de Interpretação. Ao longo do passeio temos uma boa chance de observar
vida selvagem terrestre, como guanacos, emas, raposas, maras, piches e gambás
em suas habitat natural. Voltar para o hotel. Noite livre.

DIA 5: PUERTO MADRYN – Café da manhã no hotel. Excursão Punta Tombo: Este
magnífico excursão ao reino dos pinguins dura aproximadamente 8 horas e é
oferecida entre setembro e abril. De manhã partimos para sul em direção à Reserva

 Provincial de Punta Tombo, que abriga a maior colônia de reprodução de pinguins do Magalhães (Spheniscus Magellanicus) do mundo.
Após uma viagem de aproximadamente dois horas e meia pelas rotas da Patagônia (180 km), chegamos à reserva. A visita, que terá a
duração aproximada de 3 horas, inclui o passeio pelos trilhos de esta maravilhosa colônia de pinguins e o impressionante Centro de
Interpretação Punta Tombo. As instalações do Centro de Interpretação incluem Pastelaria-Restaurante, casas de banho e
trilhas interpretativas dos ventos patagônicos. O almoço não está incluído. Pela À tarde, o retorno a Puerto Madryn é realizado. Noite
livre.

DIA 6: PUERTO MADRYN – USHUAIA – Café da manhã no hotel e tempo livre até
Traslado ao aeroporto de Trelew para embarque com destino a Ushuaia.
Chegada em Ushuaia, recepção e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia e noite livre.



DIA 7: USHUAIA – Café da manhã no hotel. Excursão City tour: Saindo do porto
local porAvenida Maipú, em direção à Passarela Luis Pedr o Fique,
cruzaremos esta estreita passagem que nos levará ao Barrio La Misión,
um lugar escolhido pelos primeiros homens brancos que se
estabeleceram na área. Outros bairros a visitar serão o Brown e o Solier,
habitados pelos primeiros imigrantes chegaram em meados e início do
século. em nosso passeio poderemos observar casas antigas
pertencentes às primeiras famílias fueguinas, como

Los Beban, Pastoriza, Canga, Fique, Salomón, Ramos e a Legislatura Provincial, antiga
Casa de governo. Também podemos observar o contraste e o crescimento explosivo
produzido pela chegada de novos colonos a partir dos anos 80. Em nosso passeio
incluiremos o traslado até a base do teleférico Le Martial Glacier com seu caminho
sinuoso que nos permitirá desfrutar de cima, enquanto Vamos nos afastar da cidade, de
uma bela paisagem. Se as condições meteorológicas permitirem Você pode dar um
passeio na área da base da Aerosilla. Nosso retorno será pela avenida Leandro N. Alem, e
seguirá na instalações do Museu Marítimo e Ex Penitenciária de Ushuaia, após uma breve
visita Iremos ao Museu do Fim do Mundo, onde se pode apreciar grande parte do
passado fueguino.Voltar para o hotel. Noite livre

DIA 8: USHUAIA – Café da manhã no hotel. Excursão ao Parque Nacional Tierra del Fuego: Se Ele está localizado a apenas 11 km. da cidade.
Seremos capazes de apreciar dentro de seus limites lagos, lagoas e rios, e sua saída para o Canal de Beagle, característica que o diferencia
os outros parques nacionais do nosso país. Do porto, ao longo da Avenida Maipú em direção ao sudoeste pela estrada nacional no. 3,
percorreremos os arredores da cidade até chegarmos à encosta do Monte Susana, testemunha da trabalho dos condenados do antigo
presídio, onde fica a estação ferroviária Fueguino do Sul. Aqui vamos parar para este passeio opcional. Depois segue pelo vale do Rio Pipo
até o desvio para entrar na baía. Ensenada, onde podemos ver as ilhas Redonda e Estorbo e na outra costa do Canal Beagle as Montanhas
Nevadas da Cadeia Sampaio (Chile). de volta ao rota nº 3, ao longo de um caminho estreito que ao seu lado nos mostra as várias espécies 

de nossa flora fueguina, chegaremos ao Lago Roca e faremos uma caminhada margeando
o Lago e Rio Lapataia, drenagem natural do mesmo. A partir deste ponto, a paisagem é
dominada pela Cerro Cóndor, por cujo pico passa a fronteira com a República do Chile.
Iremos até o outro extremo do Parque, onde termina a rota nacional. . 3, na Bahia
Lapataia, neste percurso observaremos a Laguna Verde e a Laguna Negra, imponentes
turfeira em formação Por fim, passaremos pela barragem dos castores, cujo caminho
dirigirá para a Baía de Lapataia. Voltar para o hotel. Noite livre.

DIA 9: USHUAIA – Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
opcional como excursão marítima à Isla de Lobos. Noite livre.
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DIA 10: USHUAIA – EL CALAFATE: Café da manhã no hotel. Tempo livre até Traslado ao aeroporto de Ushuaia para embarque em voo
com destino a El Calafate. chegada e recepção em El Calafate, traslado ao hotel selecionado. Resto do dia e noite livre.

DIA 11: EL CALAFATE – Café da manhã no hotel. Excursão ao Glaciar Perito Moreno: Viajaremos de El Calafate ao Glaciar Perito
Moreno uma distância de 80 kms acompanhado por um guia autorizado pelo Parque Nacional “Los Glaciares”. Deixe o cidade
podemos ver o Lago Argentino com sua Baía Redonda. Nele você pode Aprecie uma importante variedade de avifauna, com
destaque para o cisne de pescoço preto, flamingos e pato a vapor. Nos primeiros 40 km cruza-se a estepe patagônica onde
destaca-se a cor amarela, devido às suas pastagens denominadas Coiron. Ao passar pela entrada do Parque Nacional entramos
no Bosque Andino Patagônico onde observaremos
 ñires, cerejas e lengas, entre outros. Uma vez na geleira, contemplaremos a
majestade que choca os olhos do visitante, uma vez recuperado do espanto, 
iniciaremos a caminhada passarelas e varandas para desfrutar de diferentes 
vistas da frente da Geleira. opcional dentro da excursão Safari Náutico do
Parque Nacional. Voltar para o hotel. Noite livre.
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades
Passeios opcionais como Excursion All Glaciers ou Ice Rivers. Noite livre.

DIA 12: EL CALAFATE – BUENOS AIRES – Café da manhã no hotel. tempo livre até
hora do transfer para o aeroporto de El Calafate para embarcar no voo para Buenos
Aires. Recepção em Buenos Aires e traslado ao hotel selecionado. Noite livre.

Traslados aeroporto / hotel / aeroporto em serviço privado em Buenos Aires e
regular compartilhado em Puerto Madryn, Ushuaia e El Calafate.
Hospedagem com café da manhã
Excursões em serviço regular em espanhol e inglês

Ingressos para os Parques Nacionais
Taxas portuárias
Excursões opcionais
Pontas
 

DIA 13: BUENOS AIRES – Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do transfer
ao aeroporto para embarcar no voo para o próximo destino. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS

Para realizar este programa, é necessário o seguinte itinerário de voo interno:
BUENOS AIRES / TRELEW / BUENOS AIRES / USHUAIA / EL CALAFATE / BUENOS
AIRS

marina@estuariodelplataevt.com.ar
bianca@estuariodelplataevt.com.ar
luispanza@estuariodelplataevt.com.ar
beatriz@estuariodelplataevt.com.ar
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NÃO INCLUI
Comida não mencionada no programa.
Early check-in, late check-out, serviços e refeições não mencionados no itinerário, bebidas durante as refeições, extras do hotel, despesas pessoais.
Gorjetas para guias, motoristas e garçons, caso não especificado na descrição.
Bilhete Aéreo Internacional
Bilhete Aéreo Nacional

NOTA
Taxa em reais brasileiros
Sujeito a disponibilidade de vagas.
Tarifa não válida para Alta Temporada (Semana Santa, Feriados Nacionais, Ano Novo ou Eventos Internacionais).
Orientado em outros idiomas, solicite um orçamento.
Pagamento com cartão de crédito, aplica-se a comissão de 6% + 0,30 USD sobre a tarifa (solicitar LINK).

MENORES
Infantil:
Crianças menores de 02 anos não pagam pelos serviços, dividem os serviços completos com os pais. Se você quiser que o bebê ocupe um assento, você
deve
pagar a tarifa especial para bebês.
Menino:
Taxa de DAC entre 2 e 8 anos (7 anos / 11 meses e 29 dias). Inclui serviço completo baseado em quarto triplo.
Máximo de uma criança por quarto.
Café da manhã incluso.
Crianças de 02 a 05 anos - dividem o quarto com os pais (Não inclui hospedagem e café da manhã), NET.
No caso de 1 ADT + 1 CHD, pague em dobro, aplique desconto especial para CHD.

CONDIÇÕES DE RESERVA
Este pacote não representa uma reserva válida. As reservas devem ser expressamente solicitadas.
Este pacote está sujeito a disponibilidade e ajustes de preço devido à disponibilidade.
As tarifas são reconfirmadas no momento da reserva.
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