
DIA 1

trf em ALOJAMENTO EM HOTEL FORNECIDO
Hotel Tierra del Fuego ou Las Hayas sujeito a disponibilidade, resto do dia livre

DIA 2

Parque Nacional Tierra del Fuego com trem P NACIONAL (SEM BILHETES)
Partida: Por volta das 7h30 Retorno: Por volta das 13h45

O Parque Nacional Tierra del Fuego, localizado a apenas 12 quilômetros da cidade de Ushuaia, é único na Argentina, pois abriga montanhas, mar e
floresta.
O passeio começa percorrendo parte da Rota Nacional nº 3, atravessando o Vale do Rio Pipo e as encostas do Monte Susana até chegar à Estação
Ferroviária Austral Fueguino, um dos setores onde trabalhavam os internos do antigo Presídio de Ushuaia.
Depois de uma breve visita às suas instalações, sairemos no comboio que nos levará por parte do percurso original que o comboio da prisão
costumava percorrer.
Atravessaremos pontes e turfeiras e pararemos na cachoeira La Macarena. Após uma breve descrição da área, continuaremos nossa viagem
entrando no Parque Nacional Tierra del Fuego, em direção ao setor onde estava localizada a antiga serraria Lombardich. O
O passeio termina na "Park Station", onde nosso motorista e guia estarão esperando por nós.

Continuaremos visitando os pontos mais atrativos do Parque Nacional Tierra del Fuego e suas imponentes paisagens como o Lago Roca e a Baía
Lapataia, onde termina a Rota Nacional Nº 3, que faz parte da "Rota Panamericana". Em cada local faremos pequenos passeios para apreciar
as diferentes espécies da floresta nativa e a fauna preservada dentro do Parque Nacional mais meridional da Argentina.

DIA 3

PINGUIM MARÍTIMO (6 HORAS) SEM TRANSFERÊNCIAS
Navegação Ilha de los Lobos + Colônia de Pinguins

Sairemos do cais turístico em direção ao sudeste, navegando pelas águas da Baía de Ushuaia e com a moldura da capital da Terra do Fogo atrás de
nós. Já no centro do Canal de Beagle, encontraremos o arquipélago onde a Ilha Alicia é habitada por
uma importante colónia de biguás imperiais. Ao longo do passeio teremos a oportunidade de observar o majestoso Albatroz-de-sobrancelha-preta,
assim como skuas e diferentes variedades de gaivotas, sem esquecer os simpáticos patos de vapor ou alakush.

Nossa navegação continua para o leste através do canal e agora estamos indo para a área do Arquipélago Les Eclaireurs. Neste arquipélago está a
Isla de los Lobos. Nele observaremos as duas espécies de lobos características do canal (um e dois pêlos). Em outra de suas ilhas foi construído um
farol que leva o mesmo nome do arquipélago. Foi precisamente nesta zona onde ocorreu o naufrágio do Cruzeiro Mte. Cervantes.

Sempre em direção ao leste, navegaremos entre as costas de Puerto Almanza (Argentina) e Puerto Williams (Chile) para depois entrar na área de Paso
Mackinlay e seguir diretamente para a Ilha Martillo, onde os elegantes pinguins de Magalhães nos esperam.
A excursão começa nossa navegação de volta a Ushuaia pelo sinuoso Passo Guarani, no final do qual encontramos uma pequena cidade de Puerto
Almanza, cujos poucos habitantes se dedicam à pesca do caranguejo e à criação de salmão.

USHUAIA + CALAFATE AL COMPLETO
10 DIAS E 9 NOITES Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia
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DIA 4

TRAVESSIA DOS LAGOS 4X4 (COM ALMOÇO)-
Lagos 4x4 Inclui almoço. Duração aproximada: 8 horas (09:00 - 17:00)

Saída do hotel pela manhã em direção aos Lagos pela Rota 3 que atravessa parte da cordilheira fueguina e nos permite acessar o passo de Garibaldi, um
ponto panorâmico de onde podemos ver nossos objetivos, os lagos Escondido e Fagnano. Iniciamos a descida e nos desviamos da rota por antigos
trilhos de lenhadores. Os caminhões nos permitem chegar a lugares onde o acesso seria impossível de outra forma, florestas, lama, pedras, etc... O Lago
Fagnano nos surpreende com suas dimensões e sua incrível paisagem.

A aventura continua com a movimentada travessia do Lago Fagnano para chegar a uma rota interna que nos leva ao Lago Escondido, de menor tamanho
cercado por um cenário natural incomparável. Enquanto o almoço está sendo preparado, teremos tempo para passear pelas
arredores. Após o almoço retorno a Ushuaia.

Importante SVC REGULAR ESPANHOL/ INGLÊS custo líquido x pax. NÃO INCLUÍDO: Ingressos, taxas e extras não mencionados.

DIA 5
TRF OUT HOTEL USHUAIA AEROPORTO
TRF NO AEROPORTO DE CALAFATE HOTEL AGENDADO, resto do dia livre

DIA 6
fd MORENO + PASSADIÇOS (SEM INGRESSOS)-
Saída: 09h00 Retorno a El Calafate: 17h00 Aproximadamente.
Glaciar Perito Moreno – Passarelas Não inclui entrada ao Parque Nacional. Saída de El Calafate até o Glaciar Perito Moreno percorrendo 80 kms.

Acompanhado por um guia, saindo da cidade podemos ver o Lago Argentino com sua Baía Redonda. Nele você pode ver uma importante variedade de
aves, com destaque para o cisne de pescoço preto, flamingos e pato a vapor. Nos primeiros 40 km, atravessa-se a estepe patagônica, onde se destaca a
cor amarela, devido às suas pastagens chamadas Coiron. Depois de atravessar a entrada do Parque Nacional Los Glaciares, entramos no Bosque Andino
Patagônico onde observaremos ñires, ginjas e lengas, entre outros. Uma vez na geleira, contemplaremos a majestade que impressiona os olhos do
visitante, uma vez recuperado do espanto, iniciaremos a caminhada pelas passarelas e varandas para desfrutar de diferentes vistas da frente da
geleira.

DIA 7
FD LACUSTRINE TODAS AS GELEIRAS COM TRANSFERÊNCIAS -
verifique os lugares na hora da rva até o final de março.
Pick up: A partir das 07h00 Embarque: 08h30 Partida: 09h00 Chegada: 16h00 aprox. Desembarque: 17:00 aprox.

Do Porto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, começamos a navegação pelo Braço Norte do Lago Argentino. Atravessamos a Boca del Diablo em
direção ao Canal Upsala para navegar entre os grandes icebergs que se desprendem da frente do Glaciar Upsala. Então
entramos no Canal Spegazzini e momentos depois teremos a primeira vista do Glaciar Seco.

Continuamos navegando até a frente do Glaciar Spegazzini, onde também veremos os glaciares Heim Sur e Peineta. Preparamos o desembarque em La
Base Spegazzini e iniciamos a visita à região caminhando pelo caminho da floresta. Esta trilha de 300 metros tem uma vista inigualável da Baía Glacier,
ao longo de sua rota podemos desfrutar de estações temáticas e mirantes.
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DIA 8
MINITREKKING COM TRANSFERS.
mini caminhada
Duração: 10 horas aprox. (1 hora de trekking no gelo e 1 hora em passarelas)
Partida: Das 08:00h às 10:00h. Aproximadamente. Retorno a El Calafate 18h30/19h00 Aproximadamente.

O circuito na geleira é de dificuldade média, a superfície do gelo é irregular, mas firme e segura. Durante a caminhada, você poderá apreciar uma
variedade de formações típicas de geleiras, como fendas profundas, dolinas azuis, enormes seracs e lagoas azul-turquesa, etc. Ao final da caminhada
sobre o gelo, você passará pela zona periglacial e pela morena lateral de onde terá uma vista panorâmica do Glaciar Perito Moreno, das montanhas e do
lago. Em seguida, eles retornarão por um caminho que atravessa a exuberante floresta andina patagônica, completando assim as TRÊS HORAS DE CAMINHADA
PELA COSTA DO LAGO, MORRENA, GELO E FLORESTA (das quais aproximadamente uma hora é sobre o gelo glacial). Chegando no abrigo
Vamos convidá-lo com uma bebida quente e lhe daremos uma lembrança. Pouco tempo depois eles embarcarão para retornar a Puerto Bajo de las
Sombras, mas primeiro contemplarão as enormes paredes da geleira do barco. A duração da excursão com o transfer é
cerca de dez horas no total. O passageiro terá cerca de uma hora para fazer uma parada para consumir seu almoço. Dependendo do horário da excursão,
esse tempo pode ser gasto nas passarelas ou no Refúgio dentro da área de Minitrekking. É importante esclarecer
que na área de Minitrekking não há venda de alimentos ou bebidas, portanto o visitante deve fornecê-los antes da saída da excursão.

Nota importante para enfatizar aos operadores no momento da confirmação:

MENORES de 8 a 15 anos:
Devem estar sempre acompanhados por um adulto responsável e caminhar de forma autónoma.

É importante notar que esta é uma excursão de aventura e eles precisam ter capacidade psicofísica para caminhar 2:30 horas, das quais 1:30 são feitas no
gelo com grampos.

Relembramos que, por medida de biossegurança, NÃO estamos a emprestar luvas, pelo que os passageiros terão de trazer as suas. Ressaltamos a
importância de realizar a atividade com luvas, pois protegem as mãos da superfície afiada do gelo.

Eles NÃO podem fazer esta excursão:
Menores de 08 anos e maiores de 65 anos.

GESTANTES, PESSOAS COM EXCESSO DE PESO, ARTRITE, PRÓTESE, PROBLEMAS NO JOELHO. PESSOAS COM QUALQUER GRAU OU TIPO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL QUE
AFETE SUA ATENÇÃO, ANDAR E/OU COORDENAÇÃO. PESSOAS QUE SOFREM DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES CENTRAIS OU PERIFÉRICAS, OU USANDO Stents, MARCADORES OU
OUTRAS PRÓTESES. QUE TOMA MEDICAMENTOS COM ANTICOATANTES, OU QUE TENHA VARICOSAS GRAU III. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
DPOC RESPIRATÓRIA, ASMA, ENFISEMA ETC

DIA 9
HD NATIVE EXPERIENCE 4X4, JANTAR NA CAVERNA
Experiência Nativa – Lagos e Cavernas
Duração: 3 horas. Saídas: De manhã a partir das 11h00 e à TARDE a partir das 17h00 Recomendação: Tenha em atenção que tanto o almoço como o jantar são
servidos numa cave, que apesar de estar condicionada para turismo e abrigada da chuva pode ser fria.

Recomendamos trazer roupas quentes, luvas e um chapéu.
• O transfer é feito por Land Rover (6 pessoas por veículo), distância total de 20 km.
• A caminhada entre o veículo e as cavernas é de 200 metros e de baixa dificuldade.

Primeira parada: Nas margens do Lago Argentino: Interpretação da flora e da paisagem. Explicação sobre glaciologia e geologia.
Segunda parada: Penhascos de Punta Bonita: Vistas panorâmicas do lago e da Cordilheira dos Andes.
Terceira paragem: Zona arqueológica: Arte rupestre Almoço ou jantar numa gruta. Retorno a El Calafate.
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MENU : Entrada. Sopa caseira. Diretor. Caçarola de cordeiro com legumes. Opcional vegetariano: Arroz wok e legumes
Sobremesa. Mousse de chocolate. INCLUI BEBIDAS: Vinho, água e fontes termais da Patagônia

O Lago Argentino é o terceiro maior lago da América do Sul. Rodeado por montanhas e nutrido por geleiras gigantes, este lago nunca deixa de surpreender
moradores e estrangeiros por sua imensidão e cor especial. Era apenas aquela cor azul, as montanhas cobertas de branco e um céu
também celeste que motivou Francisco P. Moreno a batizá-lo argentino. Outros membros da expedição chegaram mais cedo, e muitos outros caíram pelo
caminho tentando subir o rio Santa Cruz. Foi o caso de Darwin e Fitz Roy, que abandonaram a odisseia por causa da paisagem sem fim e da vigilância
temerosa dos nativos.

Experiência nativa - Lagos &amp; Cavernas é uma excursão 4x4 de meio dia ao longo da margem do Lago Argentino. Ideal para o dia de chegada ou partida,
tem uma abordagem antropológica, fazendo uma viagem no tempo sobre a passagem do homem por estas terras, redescobrindo as histórias de
as primeiras expedições e ousadias que se aventuraram no desconhecido.

Entre as falésias e com vista para a Cordilheira dos Andes, a excursão se concentra nos primeiros contatos desses expedicionários com os nativos, para
depois entrar no mundo tehuelche. Nas margens do lago estão as grutas onde há milhares de anos aquela cultura deixou as suas marcas na rocha e hoje
nos conduz à sua interpretação.

A excursão culmina em outra caverna, com um almoço ou jantar que nos transportará para aqueles anos remotos. Às 18h começa o passeio pelos hotéis.

Primeira parada: Nas margens do Lago Argentino: Interpretação de fora e paisagem. Explicação sobre glaciologia e geologia.
Segunda parada. Penhascos de Punta Bonita: Vistas panorâmicas do lago e da Cordilheira dos Andes.
Terceira parada. Zona arqueológica: Arte rupestre Almoço ou jantar numa gruta. Retorno a El Calafate.

DIA 10
Café da manhã no Hotel e traslado HOTEL AEROPORTO
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PREÇOS POR QUARTO DBL ATÉ 16 de abril de 2022

 

TAXAS LÍQUIDAS
P/P

 

Hotel

PREÇOS EM DÓLARES AMERICANOS PARA ESTRANGEIROS

Inclui:
 
transferência de entrada/saída
Hotel de acordo com a categoria escolhida
guia espanhol/inglês
Bilhetes e refeições descritas no itinerário

Não inclui
Ingressos, refeições, traslados, taxas e extras não mencionados.

Leve em conta todos esses comentários
 
fd MORENO + PASSADIÇOS (SEM INGRESSOS)-
ou eles levam moreno ou fazem minitrekking você não pode fazer as duas excursões no mesmo dia e se foram em dias
diferentes não é recomendado
 
FD LACUSTRINE TODAS AS GELEIRAS COM TRANSFERÊNCIAS -
verifique os lugares na hora da rva até o final de março.
 
MINITREKKING COM TRANSFERÊNCIAS
sem disponibilidade até 03/02 consultar para vagas no horário da rva até final de março.
 
Lembre-se que todos os serviços, hotéis etc etc estão sujeitos a disponibilidade

510 usd

Tarifa por persona

HOTEL  LAS HAYAS/ HOTEL  KAU YATUM 5*

HOTEL TIERRA DEL FUEGO/ HOTEL CALAFATE KOSTEN AIKE 4*

2550 USD

2150 USD
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NOTA
Taxa em USD Dólares americanos
Sujeito a disponibilidade de vagas.
Tarifa válida até 16 de abril de 2022
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).
Consulte outras formas de pagamento

MENORES
Os menores devem viajar acompanhados por um adulto, que é responsável por todas as necessidades do menor, levando, entre outras coisas, os elementos
necessários para poder viajar em conformidade com os requisitos de transporte de menores no destino. Portando estes documentos pessoais, além dos
certificados obrigatórios emitidos pelas autoridades.
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.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

São gerados encargos de não comparência, de acordo com os respetivos horários:
20 dias antes da chegada, 5% do valor total.
15 dias antes da chegada, 10% do valor total.
10 dias antes da chegada, 25% do valor total.
5 dias antes da chegada, 50% do valor total.
Reservas garantidas que não sejam canceladas ou alteradas por escrito dentro de 48 horas antes da chegada do
hóspede, será penalizado, pelo que 20% do custo total do plano adquirido. Da mesma forma, caso o hóspede não informe no momento
de renda a mudança de data de partida será cobrada uma noite para partida antecipada.
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