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PATAGÔNIA SURPREENDENTE 

 
 

01º Dia – 16/01/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / TRELEW / PUERTO MADRYN - Embarque em Porto 
Alegre com destino a Trelew e conexão em Buenos Aires. Receptivo no Aeroporto e transfer para 
Puerto Madryn (62km de distância). Pernoite no Hotel em Puerto Madryn. 
 

02º Dia – 17/01/2023 – TERÇA-FEIRA 
PUERTO MADRYN / PUERTO PIRÂMIDES/ PENÍNSULA VALDEZ/ PUERTO MADRYN - Café 
da manhã. Saída pela manhã do hotel em Puerto Madryn para fazer a viagem a Península 
Valdes, pegamos as rotas estaduais 1 e 2 até chegar ao Istmo Carlos Ameghino, desde onde 
divisamos ao norte o Golfo San José e o Golfo Nuevo ao sul. Já na península chegamos a Puerto 
Pirâmides. Podemos visitar a colônia de focas em Punta Pirâmide, onde, durante a época de 
reprodução (dezembro a março) são os leões-marinhos. O passeio continua até o farol de Punta 
Delgada, no sudeste da península com parada para almoço (não incluído) e com uma bela 
paisagem com altas falésias e vistas panorâmicas sobre o mar. Então nós dirigimos a Caleta 
Valdes, um lugar de geografia peculiar em que podemos admirar os elefantes deslumbrantes na 
costa que pesam entre 1 e 3 toneladas e chegam medir até 6 mts. No caminho de volta, podemos 
ver a ilha dos pássaros, a 5 Km do Istmo Ameghino, onde temos um telescópio para detectar as 
aves encontradas na ilha. Retorno a Puerto Madryn final da tarde. Noite livre. Pernoite no Hotel 
em Puerto Madryn. 
 

03º Dia – 18/01/2023 – QUARTA-FEIRA 
PUERTO MADRYN / TRELEW / PUNTA TOMBO / PUERTO MADRYN- Café da manhã. Saímos 
pela manhã desde a cidade de Puerto Madryn com destino à reserva continental mais importante 
do mundo onde se concentra o Pinguim de Magalhães e poderemos ver diferentes ciclos de vida 
deste animal em sua permanência em terra. Tempo para visita ao centro de interpretação de 
Punta Tombo e parada para almoço (não incluído).  Partimos para a Cidade de Trelew, onde 
visitaremos o Museu Paleontológico Egidio Feruglio, um dos mais importantes do mundo na 
exposição de restos e réplicas de dinossauros encontrados próximos de Trelew. Ao término da 
visita retorno a Puerto Madryn. Pernoite no Hotel em Puerto Madryn. 
 

04º Dia – 19/01/2023 – QUINTA-FEIRA 
PUERTO MADRYN / TRELEW / USHUAIA - Após o café da manhã, deslocamento para Trelew e 
embarque para Ushuaia. Receptivo no Aeroporto e transfer para o hotel, tarde e noite livre. 
Sugestão Museu do Presídio. Pernoite no Hotel em Ushuaia. 
 

05º Dia – 20/01/2023 – SEXTA-FEIRA 
USHUAIA (NAVEGAÇÃO PELO CANAL DE BEAGLE + PARQUE NACIONAL TIERRA DEL 
FUEGO + TREM) - Café da manhã. Em horário combinado, transfer para o píer e embarque para 
navegação ao longo da costa de Ushuaia, o Canal de Beagle, que é cortado ao centro por uma 
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linha imaginária que divide Argentina e Chile. Assim, navegamos por águas argentinas, mas 
apreciamos também as montanhas e ilhas do lado chileno do canal. Logo no início da navegação, 
já podemos desfrutar da bela "Bahía Ushuaia" e observar a posição privilegiada da cidade, que se 
encontra cercada por magnificentes montanhas e glaciares. No caminho, passamos pela Ilha dos 
Pássaros, onde admiramos diversas aves marinhas fueguinas, tais como skúas, albatrozes, 
gaivotas, cauquenes e patos.Chegamos à famosa Ilha dos Lobos, a qual abriga dois tipos de 
lobo marinho. Junto a eles, é possível avistar também os cormoranes, que são geralmente 
confundidos com pinguins. Navegando um pouco mais além, chegamos ao emblemático Farol 
Les Eclaireurs. Ali se encontram outras colônias de cormoranes, tanto os imperiais quanto os 
roqueros. Voltamos margeando a costa Argentina, avistando a Playa Larga e o porto. 
Desembarque e tempo para almoço (não incluído). Em horário combinado, iremos conhecer o 
verdadeiro Fim do Mundo, sentir a emoção de estar em um lugar único e mágico. Todos os 
viajantes que chegam a Ushuaia não podem sair sem conhecer o final da rota pan-americana que 
começa no Alasca e depois de mais de 15 mil quilômetros termina dentro do Parque Nacional 
Tierra del Fuego, onde as avaliações e os mapas são para obter a foto Testemunha de ter 
atingido esse marco, além disso, está apenas a 1000 km de distância da Antártica. O Parque 
Nacional Terra do Fogo está localizado a 12 km do centro da cidade de Ushuaia. Antes de entrar 
no Parque Nacional, paramos na estação de trem do Fim do Mundo e a bordo do trem, além de 
desfrutar da paisagem, você irá conhecer a história desta ferrovia que levava os detentos da 
prisão de Ushuaia até a encosta do Monte Susana. A duração do passeio é de aproximadamente 
1 hora. Depois que a viagem de trem termina, o grupo se reunirá novamente dentro do parque 
com o veículo e o guia para continuar o passeio seguimos em direção a um dos lugares mais 
especiais do Parque, a famosa Bahia Lapataia. Logo na chegada há uma placa mostrando 
curiosidades daquele local, como o marco final da estrada mais ao sul do planeta, a Ruta 3. 
Portanto, um ótimo lugar para se sentir literalmente no "Fim do Mundo". Uma leve caminhada nos 
leva a um deck onde a melhor vista da baía pode ser aproveitada. Ao término desse lindo 
passeio, voltamos para Ushuaia e retorno ao hotel. Pernoite no Hotel em Ushuaia. 
 

06º Dia – 21/01/2023 – SÁBADO 
USHUAIA / EL CALAFATE – Após café da manhã, transfer para o Aeroporto e embarque para El 
Calafate. Receptivo no Aeroporto e transfer ao hotel tempo livre. Pernoite no Hotel em El 
Calafate. 
 

07º Dia – 22/01/2023 – DOMINGO 
EL CALAFATE (TORRES DEL PAINE) – Saída cedo para conhecer uma das regiões mais 
incríveis do planeta – vamos à Patagônia Chilena, e seguiremos em direção do Parque Nacional 
Torres Del Paine, com o seu impressionante maciço andino rodeado de glaciares, saltos de água 
(cascatas), lagos e lagoas. Avistaremos os famosos Cuernos (chifres) das Torres Del Paine e ao 
final da tarde retornamos no passo fronteiriço, para trâmites aduaneiros de saída do Chile e 
entrada a Argentina. Posteriormente, viagem até a cidade de El Calafate, onde estaremos 
chegando à noite. Pernoite no Hotel em El Calafate. 
 

08º Dia – 23/01/2023 – SEGUNDA-FEIRA 
EL CALAFATE (PASSEIO DE BARCO TODOS GLACIARES) – Café da manhã. Saindo de El 
Calafate e atravessando a Rota Provincial 11 - na fronteira com o Lago Argentino - a 54 
quilômetros (aprox. 30 minutos), você chega a Punta Bandera. Em Punta Bandera você embarca 
em modernos catamarãs e inicia a navegação que atravessa a Boca do Diabo para acessar o 
braço norte do Lago Argentino. Depois de navegar este braço, você alcança o canal de Upsala e 
Spegazzini, aqui a paisagem muda significativamente e você pode ver florestas, colinas de maior 
altura e glaciares. Então entramos no canal Spegazzini nas margens, a vegetação densa é 
destacada formando paisagens inesquecíveis. Esta é uma das áreas mais úmidas do Parque 
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Nacional e no meio das florestas se destaca a Geleira Heim Sur e a Geleira Seca. Finalmente, 
você chega ao Glaciar Spegazzini que, com seus 130 metros acima do nível da água, é o mais 
alto do Parque Nacional. Nós nos preparamos para desembarcar na Base Spegazzini e começar 
a visita à área, percorrendo o caminho da floresta até o refúgio Spegazzini. Este caminho de 300 
metros é acessível e, quando atravessamos, paramos em estações e mirantes com vista para 
toda a baía glacial. No abrigo podemos almoçar (box lanche incluído), contemplar a paisagem ou 
visitar a loja. Depois de visitar o Glaciar Spegazzini, o retorno a Punta Bandera começa, ao 
anoitecer, os passageiros se despedem de uma das mais belas excursões da Argentina, voltando 
a El Calafate. Pernoite no Hotel em El Calafate. 
 

09º Dia – 24/01/2023 – TERÇA-FEIRA 
EL CALAFATE (GLACIAR PERITO MORENO + SAFARI NÁUTICO) – Café da manhã, saída 
para o Parque Nacional os Glaciares a uns 50 Km por caminho asfaltado (declarado património 
da humanidade pela UNESCO em 1981), continuando 30km dentro do Parque Nacional Os 
Glaciares até chegar ao Glaciar Perito Moreno. Desde seu início a viagem terá agradáveis 
surpresas. Saindo da localidade, à direita podemos observar o Lago Argentino com sua Baía 
Redonda. Nela se pode apreciar uma variedade importante de avifauna, se destacando o cisne 
de pescoço negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén. Uma vez no glaciar, vamos para 
passarela principal, para depois percorre-las. As passarelas oferecem desde seus olhadores 
diferentes perspectivas do glaciar, permitindo desfrutar deste incrível espetáculo natural. O 
glaciar, leva o nome do grande navegador argentino do século passado, e é dos poucos no 
mundo em avanço com um dos maiores espetáculos naturais do Mundo. Parada para almoço 
(não incluído) e em horário combinado navegação Safari Náutico que tem duração de cerca de 
45min a 1hra e oferece a possibilidade de observar desde uma perspectiva totalmente diferente 
as impressionantes paredes da geleira Perito Moreno e seus contínuos desabamentos sobre as 
águas do Lago Rico. Podemos observar de perto os diversos blocos que se desprendem das 
paredes formando icebergs. Ao término, desembarque e retorno para o hotel. Pernoite no Hotel 
em El Calafate. 
 

10º Dia – 25/01/2023 – QUARTA-FEIRA 
EL CALAFATE / BUENOS AIRES – Café da manhã. Em horário combinado transfer para o 
Aeroporto de El Calafate para embarque a Buenos Aires. Receptivo no Aeroporto e transfer para 
o hotel. Pernoite no Hotel em Buenos Aires.   
 

11º Dia - 26/01/2023 – QUINTA-FEIRA 
BUENOS AIRES (CITY TOUR) - Café da manhã. City tour com seus principais atrativos, 
refletindo a emoção de uma Buenos Aires múltipla. Vamos conhecer o símbolo da cidade: O 
Obelisco, percorrer as praças de Mayo, San Martin, Alvear e Avenidas como Corrientes, de Mayo, 
9 de Julio, bairros com história como La Boca, San Telmo, de luxo como Palermo e Recoleta, 
novos como Puerto Madero, os parques Lezama e Três de Febrero, áreas comerciais e 
econômicas, estádios de futebol e muito mais. Ao término, retorno ao hotel. Noite opcional show 
de tango. Pernoite no Hotel em Buenos Aires. 
 

12º Dia – 27/01/2023 – SEXTA-FEIRA 
BUENOS AIRES – PORTO ALEGRE - Após o café da manhã, transfer para o Aeroporto e 
retorno para Porto Alegre. 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:  
1. Passagens aéreas ida e volta desde Porto Alegre (voo direto) em classe econômica, com taxas 
de embarque uma bagagem de 23 kg despachada e uma bagagem de mão de até 10 kg. 
2. 11 Pernoites em Hotéis 4* em apartamentos duplo standard com café da manhã. 
3. Seguro viagem por todo período com cobertura USD 80.000 covid. 
4. Transfers entre Aeroporto – Hotel – Aeroporto em Buenos Aires, El Calafate e Ushuaia 
(privativo). 
5. Tour Península Valdes e Puerto Pirâmides (tour privativo com guia local). 
6. Tour Punta Tombo com Museu Paleontológico Egidio Feruglio (tour privativo com guia local e 
taxas). 
7. Tour Torres Del Paine (tour regular com guia local, taxas e box lanche). 
8. Passeio de barco por Todos Glaciares (El Calafate) - Lago Argentino, Glaciar Upsala e Glaciar 
Spegazzini (tour com transfers privativo + guia local + taxa do parque + box lanche).  
9. Tour pelo Glaciar Perito Moreno (El Calafate) com passarelas e navegação Safari Náutico (tour 
com transfers privativo + guia local + taxa do parque). 
10. Tour Parque Nacional Terra do Fuego com trem Fim do Mundo (Ushuaia) - (tour privativo com 
transfers + taxa do parque + guia local + trem classe turista). 
11. Navegação pelo Canal de Beagle com ilha dos lobos e faro (tour com transfer 
hotel/porto/hotel privativo + taxa do porto). 
12. City tour em Buenos Aires (tour privativo com guia local). 
13. Kit de Viagem da Ponto de Partida. 
 
 

INVESTIMENTO POR PESSOA EM APTO DUPLO A PARTIR DE: USD 4.530,00. 
 

PARCELAMENTO EM ATÉ 48 X ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. 
Crédito sujeito à aprovação. Faça uma simulação sem compromisso.  
 

PARCELAMENTO DIRETO COM A PONTO DE PARTIDA TURISMO. 
JULHO/22: ENTRADA DE USD 906,00 + 04 X DE USD 906,00 
ENTRADA DE R$ 4.530,00 + 04X DE R$ 4.530,00 + PARCELA FINAL* 
AGOSTO/22: ENTRADA DE USD 1.132,50 + 03 X DE USD 1.132,50 
ENTRADA DE R$ 5.662,50 + 03X DE R$ 5.662,50 + PARCELA FINAL* 
SETEMBRO/22: ENTRADA DE USD 1.510,00 + 02 X DE USD 1.510,00 
ENTRADA DE R$ 7.550,00 + 02X DE R$ 7.550,00 + PARCELA FINAL* 
OUTUBRO/22: ENTRADA DE USD 2.265,00 + 01 X DE USD 2.265,00 
ENTRADA DE R$ 11.325,00 + 01X DE R$ 11.325,00 + PARCELA FINAL* 
NOVEMBRO/22: A VISTA USD 4.530,00 
A VISTA R$ 22.650,00 + PARCELA FINAL* 
DEZEMBRO/22: PARCELA FINAL* 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO + PARCELA FINAL DE AJUSTE A PAGAR CONFORME 
VARIAÇÃO CAMBIAL A PARTIR DA DATA DE FECHAMENTO DO CONTRATO.   
 

CÂMBIO PRÉ – FIXADO DO DIA 04/04/2022 Á R$ 5,00. 
*O câmbio acima mencionado é utilizado para base de cálculo do contrato. Ao final do 
parcelamento será apurado a variação cambial do período e, se houver diferença, será 
adicionada mais uma parcela ao final do contrato para quitação desses valores. 
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:  

• Deslocamento até a cidade do embarque. 

• Despesas Pessoais como alimentação, bebidas, compras, extra de hotéis entre outros. 

• Eventuais pernoites extras por motivos alheios a Operadora como condição climática ou 
cancelamento de voos pela cia aérea. 

• Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 
expressamente citado como incluído no roteiro.  

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES: 

1 - PASSAPORTE BRASILEIRO VÁLIDO, com vencimento 6 meses após o retorno da viagem 

ou CARTEIRA DE IDENTIDADE ORIGINAL emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), 

em perfeito estado de conservação e com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar 

rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não é aceito CREA, OAB, EXÉRCITO e demais 

identidades profissionais. 

2 - VACINA DA FEBRE AMARELA não é exigida, mas recomendamos. Você pode tomar esta 

vacina em qualquer posto de saúde, porém é necessário que troque a sua carteirinha em um 

posto da ANVISA pela Carteira Internacional de Vacinação. 

3 - DOCUMENTAÇÃO é de inteira responsabilidade do passageiro. 

4 - OBSERVAÇÕES: É facultado a Operadora promover ajustes, melhorias, inversões, 
alterações, cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a segurança dos 
viajantes, item que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou mudança de roteiro, inclusive de 
voos, por força maior, alheios a vontade da operadora, não serão de responsabilidade da mesma, 
não dará direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o presente roteiro foi 
projetado, elaborado e contratado EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de 
situações normais de: clima, tráfego, mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: 
a segurança dos viajantes; a continuação da viagem, a conclusão do roteiro. 

Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas, mecânicas em atrasos de voos, transporte rodoviário, marítimo e trem, 
quando houver.  

A realização da viagem com o número inferior ao previsto será opcional para a operadora ou esta 
devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 

5 - O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. 
Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução 
de valores.  
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