
 

PATAGONIA ARGENTINA E CHILENA 
 
1º Dia – 12/01/2020 – CIDADE DE ORIGEM / BUENOS AIRES 
Embarque com destino a Buenos Aires. 
  
2º Dia – 13/01/20 – BUENOS AIRES 
Deslocamento até Buenos Aires com previsão de chegada as 14hs. Tarde livre. Sugerimos visita ao Café 
Tortoni ou uma esticada até Porto Madero para jantar. Noite livre. 
  
3º Dia – 14/01/20 – BUENOS AIRES / BARILOCHE 
Café da manhã no hotel e Check-out. Breve tour em Buenos Aires. Almoço e viagem a Bariloche. Noite 
em trânsito. 
  
4º Dia – 15/01/20 – BARILOCHE 
Chegada em Bariloche ao meio dia. Acomodação no hotel e tarde tour Circuito Chico. Noite livre. 
  
5º Dia – 16/01/20 – BARILOCHE / LOS ANTIGUOS 
Após café da manhã, seguiremos para a localidade de Los Antiguos (divisa com o Chile). Chegada no 
começo da noite e hospedagem. 
  
6º Dia – 17/01/20 – LOS ANTIGUOS / CHILE CHICO / CAPILLAS DE MARMOL/ LOS ANTIGUOS 
Após o café da manhã seguiremos para a fronteira com o Chile, em direção a Puerto Tranquilo para 
navegar no Lago Carrera e conhecer as famosas capelas de mármore. Almoço tipo box-lunch a beira do 
lago. Retorno a Los Antiguos a tarde.  
  
7º Dia – 18/01/20 – LOS ANTIGUOS / BAJO CARACOLES / PERITO MORENO / RIO GALLEGOS 
Após o café da manhã sairemos do hotel para seguir nosso passeio ao sul da patagônia, no percurso 
faremos um mini-trekking para conhecer o profundo cânion Pintura que aloja o sítio arqueológico mais 
importante da Patagônia. Na denominada Cueva de Las manos ficou registrado a passagem do homem 
pela região, plasmado em pinturas rupestres com mais de 10.000 anos de antiguidade. No final do 
passeio seguiremos viagem a Rio Gallegos. Noite em hotel. 
  
8º Dia – 19/01/20 – RIO GALLEGOS / ESTREITO DE MAGALHÃES / USHUAIA 
Café da manhã no hotel. Check-out e viagem a Ushuaia com travessia de ferry pelo estreito de 
Magalhães. Chegada em Ushuaia a noite e hospedagem. 
  
9º Dia – 20/01/20 – USHUAIA 
Após o café da manhã no hotel, traslado até a estação para realizarmos o passeio no Trem do Fim do 
Mundo, conjugado com a visita ao Parque Nacional Tierra Del Fuego. Retorno em torno das 14h30 e 
almoço livre. No restante do tempo livre sugerimos que visitem os Museus da cidade (Marítimo e do 
Presídio, Indígena Yamaná e do Fim do Mundo), ou tentar a sorte o Cassino, e por último, tomar um café 
ou um drinque no PUB Saint Christofer. 
 
  



 

10º Dia – 21/01/20 – USHUAIA 
Após o café da manhã no hotel, traslado até o porto da cidade para uma excursão de catamarã pelo 
Canal de Beagle passando pela Ilha dos Lobos e dos Pássaros, contornando o Farol del Fin del Mundo e 
retornando ao porto em torno do meio-dia. A tarde sugerimos aproveitar o tempo para comprinhas nas 
lojas da Av. San Martin, no shopping de importados Atlántico SUR ou Ushuaia Shopping (Ushuaia é zona 
franca/livre de impostos). 
  
11º Dia – 22/01/20 – USHUAIA / PUERTO NATALES 
Viagem a Puerto Natales onde chegaremos no começo da noite. Hospedagem. 
  
12º Dia – 23/01/20 – PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / EL CALAFATE 
Após o café da manhã, saída do hotel com destino a torres Del Paine (180 km de percorrido total), 
acompanhados de guia local, para uma das regiões mais belas e incríveis do planeta e da Patagônia 
chilena – o Parque Nacional Torres del Paine. Fundado como parque no final da década de 1950, foi 
declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1978. Tem uma área de aproximadamente 242.000 
hectares, na qual se encontra a cadeia montanhosa Del Paine (Paine = Azul), com as mundialmente 
famosas Torres del Paine e os não menos conhecidos Cuernos del Paine. Lagos, rios, cascatas e glaciares 
estão em perfeita harmonia no parque. Box lunch incluído (sem bebidas). No final da tarde, saída para 
El Calafate e chegada a noite. Hospedagem. 
  
13º Dia – 24/01/20 – EL CALAFATE 
Após o café da manhã, sairemos acompanhados de um guia local em direção ao Parque Nacional Los 
Glaciares para visitar o Glaciar Perito Moreno, explorando o Glaciar desde vários mirantes e passarelas 
estrategicamente construídos para se apreciar a geleira prensada entre as montanhas da Cordilheira dos 
Andes e o Lago Perito Moreno. 11º pernoite. 
  
14º Dia – 25/01/20 – EL CALAFATE / COMODORO RIVADAVIA 
Café da manhã e em horário oportuno início da viagem até a cidade de Trelew pela Rodovia 03 as 
margens do Pacífico, passando por Caleta Olivia e Comodoro Rivadavia. Noite hotel. 
  
15º Dia – 26/01/20 – COMODORO RIVADAVIA / PUERTO MADRYN 
Após o café da manhã, visita a Pinguineira de Punta Tombo. Em seguida, viagem a Puerto Madryn para 
descanso hotel. 
  
16º Dia – 27/01/20 – PUERTO MADRYN / MAR DEL PLATA 
Após o café da manhã, viagem a Mar del Plata. Chegada à noite e descanso. 
  
17º Dia – 28/01/20 – MAR DEL PLATA / CIDADE DE ORIGEM 
Pela manhã um pequeno tour pela cidade. Almoço e viagem de retorno, 
  
18º Dia – 29/01/20 – CIDADE DE ORIGEM 
Chegada durante o dia. Desembarques e fim dos serviços. 
 
  



 

INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em ônibus Leito Total; 
- Serviço de bordo; 
- Guia acompanhamento total durante toda a viagem 
- Taxas de imigração / taxas hoteleiras 
- 14 noites de hospedagem nos hotéis selecionados ou similares, incluindo o café da manhã na estadia. 
01 noite de Hospedagem em Buenos Aires, Argentina (13 a 14/01) 
01 noite de Hospedagem em Bariloche, Argentina (15 a 16/01) 
02 noites de Hospedagem em Los Antiguos, Argentina (16 a 18/01) 
01 noites de Hospedagem em Rio Gallegos, Argentina (18 a 19/01) 
03 noites de Hospedagem em Ushuaia, Argentina (19 a 22/01) 
01 noite de Hospedagem em Puerto Natales, Chile (22 a 23/01) 
02 noites de Hospedagem em El Calafate, Argentina (23 a 25/01) 
01 noite em Comodoro Rivadavia, Argentina (25 a 26/01) 
01 noite em Puerto Madryn, Argentina (26 a 27/01) 
01 noite em Mar del Plata, Argentina (27 a 28/01) 
- Tour Circuito Chico em Bariloche; 
- Tour com navegação a catedrais de mármore (sem ingresso)  
- Tour ao Cânion Pintura (sem ingresso); 
- Ticket Ferry travessia do Estreito de Magalhães; 
- Navegação pelo Canal de Beagle, Ilha dos Lobos e dos Pássaros. (sem taxa de embarque); 
- Passeio no trem do Fim do Mundo e Parque Nacional de Tierra del Fuego. (Sem ingresso); 
- Passeio ao Parque Nacional de Torres del Paine com box lunch, (sem ingresso); 
- Excursão ao Glaciar Perito Moreno e (Navegação) Safári Náutico. (Sem ingresso) 
- Tour Pinguinera de Punta Tombo (sem ingresso); 
** Não estão inclusos os ingressos em parques, mesmo os dos tours do programa, museus e 
monumentos históricos, reservas ecológicas e quaisquer outros serviços não citados, estes devem ser 
pagos em moeda local (estimativa +- US$ 280,00 duzentos e oitenta dólares, custo total dos ingressos). 
  
O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE 
-Noite adicional por greve, guerra, fenômenos meteorológicos adversos, problemas de saúde que 
impedem a saída, continuação ou volta da viagem. 
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte aérea em data 
ou classe diferente do grupo. 
-Passeios, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou realizar fora da 
programação oficial. 
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como aduanas nas fronteiras 
Brasil/Argentina/Chile; 
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas claramente como incluídas. 
  
 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APTO DUPLO/TRIPLO: R$ 9.290,00 + Seguro viagem (opcional) 
VALOR POR PESSOA EM APTO INDIVIDUAL: R$ 10.970,00 + Seguro viagem (opcional) 



 

FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista, 5% de desconto. 
Parcelado, em 10x no cartão ou cheque (mediante consulta). 
 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela Secretaria de Segurança 
Pública, em bom estado e com foto recente. Ou Passaporte dentro de sua validade (não será aceita Certidão de 
Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional). 

**Entre em contato com seu Agente de Turismo para verificar as cidades de embarque. 
 

 


