Ushuaia, Terra do Fogo, El Calafate, Glaciar
Perito Moreno e Buenos Aires
Patagônia - Argentina
26 de janeiro a 03 de fevereiro 2018

26/01/2018,
Sexta-feira

27/01/2018,
Sábado

28/01/2018,
Domingo

29/01/2018,
Segunda-feira

30/01/2018,
Terça-feira

31/01/2018,
Quarta-feira

1

Embarque rodoviário em frente às agências Big Golden Tour com destino ao aeroporto de
Porto Alegre previsto para:
 Xanxerê: 23h00;
 Xaxim: 23h30min;
 Chapecó: 00h00;
Porto Alegre / Buenos Aires: Às 14h00 embarque no aeroporto de Porto Alegre com
destino a Buenos Aires. Chegada prevista para as 14h45min horário local. Transfer ao hotel
e passeio pela Calle Florida e centro de Buenos Aires. Noite livre para atividades pessoais;
Buenos Aires / Ushuaia: Após café da manhã, transfer ao aeroporto e embarque para
Ushuaia às 08h15min. Chegada prevista em Ushuaia para as 11h50. Transfer ao hotel e após
deixar a bagagem no mesmo, saída para passeio opcional aos Lagos Escondidos. Este
passeio lhe permite conhecer um pouco do interior da Terra do Fogo, lagos, estradas e as
montanhas que dependendo da época do ano, podem estar nevadas. Faremos paradas para
contemplação dos locais com tempo para fotos. Pernoite em Ushuaia;
Ushuaia: Após café da manhã, passeio (incluso no pacote) com o trem do Fim do Mundo
ou também chamado de "O Trem dos Presos" que é uma das principais atrações de Ushuaia,
num passeio que permite conhecer parte da história da Terra do Fogo e do que foi um dia o
trem do presídio. O trajeto feito na réplica do trem que transportava os presidiários para o
trabalho percorre paisagens, montanhas nevadas, rios, lagos e bosques virgens, numa viagem
que dura cerca de uma hora. Retorno a Ushuaia. Após almoço, passeio opcional de barco
pelo Canal de Beagle, o qual é o canal que separa as ilhas do extremo sul do continente da
Terra do Fogo, marcando a fronteira entre o Chile e a Argentina. Durante a navegação, além
da paisagem que é lindíssima, avistam-se várias ilhas habitadas por espécies animais como
lobos marinhos, cormorões e outras. Pernoite em Ushuaia;
Ushuaia / El Calafate: Após café da manhã, transfer ao aeroporto para embarque com
destino a El Calafate. Chegada prevista em El Calafate às 10h20min. Passeio opcional para ir
conhecer uma fazenda/estância para visitar a região e almoço típico. À tarde, entrada no
hotel e tempo livre para atividades pessoais no centro de El Calafate. Pernoite em El
Calafate;
El Calafate: Após café da manhã, passeio para navegar no Lago Argentino observando os
diversos Glaciares. O passeio se inicia com transfer ao Puerto Punta Bandera para pegar a
embarcação que nos conduzirá pelas águas do Lago Argentino - Lago de Hielo (incluso no
pacote). É um dia de contemplação dos principais e maiores Glaciares da região. Com o
barco chegaremos próximo ao Speghazini, o mais alto Glaciar da região com 135 m de
altura, e passaremos pelo Glaciar Upsala, sendo este o maior, com cerca de 700 km².
Também avistaremos gigantes blocos de gelo à deriva que formam verdadeiras obras de arte
no lago. No retorno vamos conhecer o “Glaciar Perito Moreno”, que é considerado a terceira
maior área congelada do planeta e possui uma superfície de gelo de 250 km quadrados e

01/02/2018,
Quinta-feira

02/02/2018,
Sexta-feira

03/02/2018,
Sábado

altura de 60 metros em relação ao nível do Lago Argentino (incluso no pacote).
Contemplaremos o mesmo através de uma excelente estrutura de passarelas que nos
proporciona chegar próximo a um dos gigantes do gelo. Ao final da tarde, retorno a El
Calafate para pernoite;
El Calafate / Buenos Aires: Manhã livre para atividades pessoais. Logo após almoço
transfer ao aeroporto para embarque com destino a Buenos Aires. Chegada prevista em
Buenos Aires para as 18h15min. Transfer ao hotel e noite livre. Pernoite em Buenos Aires;2
Buenos Aires: Após café da manhã, city tour em Buenos Aires conhecendo os principais
pontos turísticos da capital Argentina: Avenida 09 de Júlio, Bairro e Cemitério da Recoleta,
Puerto Madero, Casa Rosada, Bairro La Boca, entre outros atrativos da cidade. Tarde livre
para atividades pessoais e compras no comércio local. À noite, sugerimos como opcional o
Show de Tango na casa Señor Tango. Um show espetacular que vai além do tango, uma
mistura de arte e encantamento através das músicas, danças, arte e figurino dos atores. Inclui
jantar com bebidas limitadas e show. Pernoite em Buenos Aires;
Buenos Aires / Brasil: Após café da manhã, transfer ao aeroporto para embarque com
destino a Porto Alegre às 10h35min com chegada prevista para as 13h10. Almoço e início do
retorno rodoviário para Chapecó com chegada prevista na região durante a madrugada.

O pacote inclui:

















Ônibus leito total Chapecó e região / Porto Alegre / Chapecó;
Bilhete aéreo Porto Alegre / Ushuaia / El Calafate / Buenos Aires / Porto Alegre;
Acompanhamento de guia Big Golden tour desde a saída;
02 pernoites em Ushuaia hotel categoria 03 estrelas superior com café da manhã;
02 pernoites em El Calafate hotel categoria 03 estrelas superior com café da manhã;
03 pernoites em Buenos Aires hotel categoria 04 estrelas com café da manhã;
Bilhete para o passeio no Trem do Fim do Mundo em Ushuaia;
Passeio e ingressos para visita ao glaciar Perito Moreno em El Calafate;
Passeio de navegação pelo Lago Argentino (Lagos de Hielo);
City tour em Buenos Aires com guia local;
Guia local em El Calafate acompanhando o grupo;
Guia local em Ushuaia durante os passeios;
Transfer aeroporto/hotel/aeroporto em todos os trechos aéreos;
Taxas de embarque;
Seguro viagem;
Kit viagem Big Golden Tour;

Valor do pacote por pessoa:
 Hospedagem em aptos. duplos e triplos: R$8.480,00;
 Crianças de 02 a 12 anos R$6.480,00 (hospedados no mesmo apto. de dois adultos);
 Adicional para aptos. Individuais: R$ 2.500,00;

O pacote não inclui:








Passeios opcionais;
Taxas de serviços nos hotéis e restaurantes;
Ingressos a parques, museus, igrejas e shows se houver;
Eventuais pernoites extras se houver;
Extras nos hotéis, bebidas, alimentação, serviços de maleteiros;
Documentos e vistos quando necessário;
Gastos de natureza pessoal e qualquer outro serviço que não esteja citado no item o
pacote inclui;

Informações gerais
Documentação para embarque:
 RG emitido a menos de dez anos ou passaporte válido (com vencimento três meses após o
retorno da viagem);
 Menores desacompanhados dos pais ou de um deles precisam de autorização judicial e
quando viajando com passaporte que não conste a filiação, necessário também RG;
 Vacina da febre amarela – carteira internacional emitida pela Anvisa;
 O roteiro poderá ser invertido ou ajustado de acordo com as condições de tempo e outros
fatores externos que influenciam na viagem, principalmente no que diz respeito ao aéreo, pois a
Aerolineas Argentinas costuma fazer muitas trocas na malha aérea, o que nos obriga a fazer
alterações na parte terrestre para não prejudicar os passeios aos locais de interesse da viagem;
 Número mínimo para a realização da viagem: 25 pessoas;
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