
PATAGÔNIA 
 

BLOQUEIO 
 

SAÍDA 22/08/2020 - 9 DIAS 
 

 
ROTEIRO 
 
DIA 01 (22/08) – Buenos Aires 
As 05h00min encontro no Aeroporto Salgado Filho para embarque no voo com destino a 
Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel. Chegada e saída para almoço e city tour pela cidade 
numa visita guiada com seus principais atrativos. A excursão reflete a emoção de uma Buenos 
Aires múltipla. Vamos conhecer o símbolo da nossa 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. Retorno ao Hotel. Hospedagem. 
 
DIA 02 (23/08) – Buenos Aires 
Café da manhã. Dia livre. Sugestão das excursões opcionais: TIGRE E DELTA e SHOW DE TANGO 
– TANGO PORTEÑO (JANTAR COM BEBIDAS + SHOW + TRASLADO). 
 
DIA 03 (24/08) – Buenos Aires / Ushuaia 
Café da manhã. As 06h00min, saída em direção ao aeroporto para embarque no voo com 
destino a Ushuaia. Chegada e traslado ao Hotel. Resto do dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 04 (25/08) – Ushuaia  
Café da manhã. As 08h30min saída para passeio ao Parque Nacional Tierra del Fuego com Trem 
do Fim do Mundo, a única costa do mar em nosso país. Ocupa uma área de 63.000 hectares 
onde faia ao vivo, cerejeiras, ñires, carpinteiros, Notros flores como orquídeas, violetas e senecios. 
Um passeio pelo Parque Nacional, e oferece diversas vistas panorâmicas do Canal Beagle 
emoldurado por montanhas e florestas, nos aproxima da natureza. A oportunidade de respirar o 
ar do mar, juntamente com o cheiro da floresta é poucos privilegiados. Vamos viajar ao longo do 
caminho que traça uma faixa muito fina, no sopé da montanha; passar entre turfeiras, castor 
barragens e chegar ao Rio Lapataia . Ao cruzar a estrada torna-se sinuosa e cheia de arbustos, 
com vista panorâmica, por exemplo, sobre a Laguna Verde. Kaikenes e cegonhas vir aqui a cada 
verão. Se você sentir a protagonista de uma história, recomendamos caminhada pela trilha que 
leva à Lagoa Negra ou Caminho dos castores ' para interpretar o trabalho destes curiosos 
animais. Em seguida, começa a etapa final de Lapataia (final da Rota Nacional n º 3) , onde os 
antigos habitantes da região não deixaram o seu legado: os sambaquis , sítios arqueológicos 
incríveis . Antes de voltar para Ushuaia fazer uma parada no Lago Roca, cuja cor varia de acordo 
com o tempo, com a possibilidade de desfrutar de uma confeitaria de chocolate. Retorno ao 
Hotel. Hospedagem. 
 
DIA 05 (26/08) – Ushuaia 
Café da manhã. Dia livre. Sugestão da excursão opcional “ILHA DOS LOBOS E PASSAROS”. 
Hospedagem. 
 
DIA 06 (27/08) – Ushuaia / Calafate 
Café da manhã. Às 06:45 traslado para o aeroporto para embarque no voo com destino a 
Cafalate. Chegada e traslado ao Hotel. Resto do dia livre. Hospedagem. 



 
DIA 07 (28/08) – Calafate  
Café da manhã. Às 09h00min saída desde o El Calafate 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 depara 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. Destaca-se a cor amarela do campo, isto se deve a seus pastos 
chamados coirón, e entre eles se destaca, o coirón branco e petiso. Nos primeiros 40 km 
percorre-se a estepa patagônica, passando posteriormente à entrada do Parque Nacional a 
observar a vegetação arbórea pertencente em sua grande maioria da família "notofagus" (ñires, 
guindos, lengas) e um que outro canelo, e flores de diversas cores, entre as que se realça o notro 
por seu colorido vermelho intenso correspondendo a mesma ao Bosque Andino Patagônico.  
Uma vez no glaciar, dirigimos-nos para o balcão principal, para depois percorrer as passarelas 
livremente, até o horário de encontro lembrado com o guia. 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. Isso o converteu num dos maiores espetáculos naturais do 
Mundo. Em seu avanço represa as águas do Braço Rico do Lago Argentino,  com o que o nível 
daquele chega a se elevar até 30 metros sobre o do Lago Argentino, fazendo pressão sobre os 
gelos. Em primeiro lugar cria-se um túnel com uma abóbada a mais de 50 metros pelo que as 
águas do Braço Rico descem até o Lago Argentino. Logo após início do Safári Náutico, viagem de 
1 (uma) hora no Lago Rico, o que revela a majestosa parede sul Glaciar Perito Moreno. Esta 
parede de gelo glacial é de cerca de 60m de altura e 100m abaixo do nível do lago. 
O barco chega a cerca de 200m de onde a geleira atinge a Península de Magallanes, em 
seguida, caminhando em sua totalidade (quase 3 km) parede sul permitindo desfrutar de 
deslizamentos de terra que ocorrem diariamente e a beleza mágica dos seracs, rachaduras e 
azuis intensos. Este serviço é realizado com o barco yagan, com capacidade para 110 passageiros. 
Boarding tem lugar no porto na Baía "Sob a Sombra”, de cerca de 7 km antes da geleira Mirador. 
É altamente recomendável para completar a visita à geleira das pistas, porque não é visível da 
parede sul em toda a sua magnificência. Para o almoço o Parque possui uma área de serviços 
provista de um restaurante e um snack. Retorno ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 08 (29/08) – Calafate  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 09 (30/08) – Calafate / Porto Alegre  
Café da manhã. As 06h35min traslado para o aeroporto para embarque no voo com destino a 
Buenos Aires. Chegada e conexão no voo com destino a Porto Alegre. As 19h15min chegada ao 
aeroporto Salgado filho. Fim de nossos serviços. 
 
 

INCLUI 
 

» Passagem aérea com 1 mala de 23kg 

Cia Aérea Voo Data De Para Hora Saída Hora Chegada 

AEROLINEAS ARGENTINAS 1231 22 AUG Porto Alegre Buenos Aires Ezeiza 08:15 10:00 

AEROLINEAS ARGENTINAS 1886 24 AUG Buenos Aires Ezeiza Ushuaia 11:55 15:30 

AEROLINEAS ARGENTINAS 1878 27 AUG Ushuaia El Calafate 08:50 10:10 

AEROLINEAS ARGENTINAS 1871 30 AUG El Calafate Buenos Aires Ezeiza 09:35 12:30 

AEROLINEAS ARGENTINAS 2232 30 AUG Buenos Aires Ezeiza Porto Alegre 17:40 19:15 



» 02 noites de hospedagem em Buenos Aires com café da manhã  
» 03 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã  
» 03 noites de hospedagem em Calafate com café da manhã  
» City tour pela cidade de Buenos Aires 
» Passeio ao Parque Nacional da Terra do Fogo com entrada e TKT do Trem do Fim do Mundo; 
» Passeio ao Glaciar Perito Moreno com entrada e Safári Náutico; 
» Todos os traslados durante o roteiro, nas três cidades visitadas: Ushuaia, Calafate e Buenos 
Aires; 
» Assistência de guias locais nos passeios e traslados; 
» Acompanhamento da Operadora (para o mínimo de 16 passageiros) 
» Kit Viagem da Operadora 
» Seguro Viagem com cobertura de US$ 50.000,00 
 
 

HOTÉIS 
 
» BUENOS AIRES 
- Cyan Americas Tower ou similar 
» USHUAIA 
- Los Acebos ou similar 
» CALAFATE 
- Mirador del Lago ou similar 
 
 

VALORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OPCIONAIS 
 
- BUENOS AIRES (DIA 02) 
 
 “TIGRE E DELTA”                                                                                                                    75,00 USD POR PAX 
Saímos de Buenos Aires a este cenário natural, para ter contato com o Delta, faremos navegação 
pelas ilhas. A vida do ilhéu é muito especial, conhecermos os seus costumes, cultura e formas de 
vida. Logo a visita muda de natureza com as majestosas mansões da área norte de nosso estado. 
Viajaremos de volta e conheceremos a Fazenda Presidencial da nação (La Quinta de Olivos). 
Visita ao  bairro de San Telmo onde conheceremos a Ferinha de antiquários 
 
“SHOW DE TANGO – TANGO PORTEÑO”                                                                     118,00 USD POR PAX 
O Metrô de antigo e caro, apenas alguns passos do Obelisco transformado num lugar que 
combina um refinado ambiente e recupera a puro estilo Art déco era complementando-lo com 
um elenco artístico, produções insuperáveis e uma grande implantação gastronómica ôtima 
qualidade que faz com que o tempo que representa a honra. O compromisso foi grande mas a 
missão isso realizado tango Buenos Aires é a imagem de Buenos Aires. No Show, Tango Porteño 
recria a era de ouro, a década dos 40 ", quem sabia como ser o reinado indiscutível do tango, a 

Valores por pessoa em apartamento duplo 
 
R$ 8.592,00 + R$ 533,00 taxas 
Entrada de R$ 2.281,25 + 9x de R$ 760,45 
 
Suplemento de single = R$ 1.261,00 



paixão da sociedade Argentina. Propõe uma viagem no tempo por esses anos glorioso em 
Buenos Aires. Quando estiver a respiração e gostado do tango em todos os cantos da cidade.  
 
 
- USHUAIA (DIA 05) 
 
 “ILHAS DOS LOBOS E PÁSSAROS”                                                                               163,00 USD POR PAX 
Nós navegamos em turnê cais turístico local abrangente Ushuaia Bay para chegar ao Canal de 
Beagle , através Paso Chico . Há navegou ao redor do Bird Island , onde nós vamos fueguina skua 
observação de pássaros, albatroz -de-sobrancelha , patos vapor , gansos, gaivotas e gaivotas 
cinzentas ; e Ilha de Lobos onde podemos observar leões marinhos pelos. As duas ilhas 
pertencem ao Arquipélago Bridges. Chegando ao Faro Les Eclaireurs (iluminadores), vamos ver 
colônias de corvos marinhos e cormorões ; e ouvir a história do naufrágio do SS Monte Cervantes, 
que estrelou em 1930. Completando a maneira que você pode se maravilhar com a vista da serra 
que circunda a cidade de Ushuaia e seus magníficos arredores naturais. É uma viagem de 
grande valor histórico e paisagístico, que nós fizemos , visitando pontos privilegiados e 
interessantes ao longo de toda a viagem , você pode descobrir vela com catamarãs Canoero pelo 
Canal de Beagle. 
 
 

 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


