Patagonia Grande Roteiro com Calafate e Ushuaia
Bus Leito Charter 14 Días e 9 Nts, Opção Retorno em Jet
Novo Pacote! Conhecendo Puerto Madryn, El Calafate e Ushuaia
Saídas 2019: 15 Septembro, 06 Octubro e 10 Novembro
Cidades de inicio do circuito: Córdoba, Villa María, Río Cuarto, Santa Rosa de La
Pampa, Bahía Blanca, Río Colorado e Puerto Madryn (sem custo adicional). Buenos
Aires, Rosario, Paraná, Mendoza, S. Francisco, Santa Fé, Mendoza (Adicional R$ 127)
O Pacote inclui:








Feeding em servicio semi-privativo (minibús, o Carro) até rodovía principal
Bus Charter Leito com refrigerios abordo, saída do Bus desde Córdoba, Villa María,
Rio Cuarto, Sta. Rosa de La Pampa e Puerto Madryn.
9 noites ou 8 (na opção BUS/JET) em Hoteís Categoría Turista: 02 noites Puerto
Madryn / 03 em El Calafate / 03 noites em Ushuaia / 01 em Puerto Madryn de
Retorno na Opcáo Bus/ Bus. Com Café da manhã incluso (Adicional MAP R$ 500,
Jantas formato turístico de entrada, prato e Sobremesa, sem bebidas)
Excursoes Inclusas: Mini City tour Madryn, Península Valdés até Pto. Pirámides com
istmo Florentino Ameghino., Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Tierra
del Fuego (Sin Tickets individuais de ingreso)
Guía de excursao (Espanhol , portugués) permanente e guías locais profesionais.
Brinde: Seguro de Assist-Card com cobertura de até R$ 36.000

Hoteís / tipo Viagem

Categoría Turista

*

3

Alternativa Bus / Bus
Categoría Turista

DPL/TPL

3

R$ 2720 Net.

06 de Octubro

R$ 2979 Net.

15 Setiembro, 06 Oct
10 Novembro
15 Septembro, 06 Oct

4

Neto por PAX

15 de Septembro

10 de Novembro

Alternativa Bus / Jet
Categoría Turista Sup
Alternativa Bus / Jet

Saídas

10 Novembro

R$ 3979 Net.
R$ 4897 Net.

Em alternativa Bus / Jet o retorno do Cupo aéreo e pra Córdoba ou BsAs, e
estará sujeita a disponibilidade, sob consulta.
Política de Menores: Infoas (0 a 1 anos): Só Seguros R$ 100 Neto, sem poltrona nem leito. Chlds (2 a 5 anos):
R$ 899 Net. Inclui Poltrona e Seguros, Nao é garantida o leito extra no hotel, sempre compartilhando com 2 adultos
|Chlds (06 a 11 años): Valor adulto menos 10% da Tfa.
Supporta tipo de cámbio de até 1 u$d: R$ 3,95 no momento do pago
Hoteís Propostos categoría turista:
-Puerto Madryn: Tolosa, Yene Hue, Dazzler Hotel, Hostería del Rey ou similar 3*
-El Calafate: Hostería Posta Sur, Sierra Nevada, Kalenshen Hotel ou similar 3*
-Ushuaia: Cap Polonio, Hostería Mi Vida, Las Lengas, Tolkeyen Hotel ou similar 3*
Consulte Hoteles Categoría Turista Superior
Itinerario tentativo:
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Itinerário planejado (sem valor contratual):
Día 01: Saída em Bus de Córdoba, Mendoza (feeding com custo adicional), Buenos Aires (feeding com custo adicional), San
Francisco (feeding com custo adicional), Santa fé ou Rosario (feeding com custo adicional), á Villa María, a patir de Va María
Bus Charter Coche CAMA (Leito) pasando por Río Cuarto, Santa Rosa de la Pampa, Bahía Blanca, Río Colorado até Puerto
Madryn, parádas técnicas y Noite em Bus
Día 02: Arribo a Puerto Madryn aproximativamente ao meiodía, Check in Hotel. Pela tarde; City Tour pela cidade e seus
rededores, visitando o monumento ao indio Tehuelche, podéndose apreciar fósseis marinos e uma particular paisagem
patagónica. Volta ao Hotel, 1era noite de Hotel.
Día 03: Puerto Pirámides: Saída em horas da manhã para Puerto Pirámides, onde se faz o embarque em lanchas especiais
para admirar um espectáculo que pocos tem a posibilidade de olhar no mundo: A Baleia Franca Austral (só desde Julho á
Decembro). Durante o verão se faz o passeio costeiro nas mesmas embarcacoes para olhar lobos marinos, restos fósseis e
curtir de uma bella e particular paisagem (ticketes opcionais não inclusos). De retorno á cidade, parada no istmo Florentino
Ameghino que posui um centro de interpretação. Retorno á Puerto Madryn em horas da tarde. 2da noite de Hotel.
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Día 04: Partida para El Calafate: Saída pela manhã indo pelo Vale inferior do Río Chubut, visitando PLAYA UNIÓN com seu
porto natural (usado pelos Colonos Galeses desde a sua chegada na Patagonia), e a boca do Río Chubut no mar, e logo
travesaremos as cidades de RAWSON, capital do Estado, e TRELEW, observando sua actividade industrial e comercial
(dependendo de admisao do opcional a Pta Tombo), almoço nessa cidade e continuação da viagem para El Calafate. Os
pasajeiros que desejem poderão visitar Punta Tombo (opcional, nao incluso), a reserva máis importante do mundo de
Pingüinos magallánicos, onde se pode observar, a pocos centímetros, ninhos e animais em plena época de reprodução,
alem de guanacos, ñandúes e maras, tendo a posibilidade de percorrer o novo centro de interpretacáo. Tempo libre em
Comodoro Rivadavia, continuação da viagem com paradas técnicas em Puerto San Julián o Cte. Luis Piedrabuena.
Día 05: Arribo al El Calafate ao meiodía aproximativamente. Tarde livre para descanso ou visitar a cidade, os que desejen
poderán fazer a travessia 4×4 pelo Cerro Calafate (opcional nao incluso, a cargo do pasajeiro) ou caminar e visitar a Laguna
Nimes onde poderán avistar flamencos, cauquenes, cisnes e outras aves migratorias. Também se pode fazer un City Tour
pela localidade visitando seus principais atrativos e o Museo do Gelo (opcionais nao inclusos). 3erca noite
Día 06: Saída excursao ao Parque Nacional LOS GLACIARES. O passeio comenza com um percurso pela árida meseta
patagónica pra logo entrarem num frondoso bosque de montanha, até llegarem ao acceso ao Parque Nacional Los
Glaciares, onde comenzamos a transitar pelas márgenes do Lago Argentino. Os pasajeiros que desejem poderán fazer
uma navegação de uma hora para se aproximar aos impondos muros do glaciar (actividade opcional nao inclusa, a cargo do
pasajeiro). Logo continuaremos viagem até llegarem as pasarelas que permiten curtir um espectáculo sem igual: O Glaciar
Perito Moreno. Regreso pela tarde, 4ta noite de Hotel.
Día 07: Día livre para realizar actividades opcionais tais como trekking pelo Glaciar P. Moreno, caminhando sob os gelos
milenarios sendo ésta uma experiencia inesquesível, a navegação Ríos de Hielos visitando o Glaciar Spegazzini e a
barrera de Témpanos do Glaciar Upsala ou visitar a pintoresca aldeia de O Chaltén onde se poderã observar o majestuoso
Cerro Fitz Roy e o Lago Viedma se o clima acompanhar. 5ta noche de Hotel.
Día 08: Saída do El Calafate para Ushuaia: Saída pela madrugada para Ushuaia. Nesse percorrido faremos paradas técnicas
em Río Gallegos, Monte Aymond onde faremos os trámites de immigração, alfándegas e fitosanitarios para o ingresso a
República de Chile, desde lá dirigiremos para o Estrecho de Magallanes onde pegaremos o ferry e teremos a
oportunidade única de atravessa-lo, logo nos cruzaremos a Ilha de Tierra del Fuego pelo territorio Chileno por caminhos de
cascalhos para llegarem a San Sebastián e fazer a papelada de alfándega precisos para reinsirir ao território Argentino, logo
pasaremos por Río Grande, capital económica do estado de Tierra do Fuego (sem ingresar), centro da industria, óleo e a
gadaría da ilha. Na mitade do caminho entre Río Grande e Ushuaia, cuando o planalto transforma-se lentamente em
montanha chagamos a Tolhuin, o terceiro povoado do estado, e se encontra na cabeceira do Lago Fagnano, a 100 Km. de
Ushuaia, capital da ilha, onde chegaremos pela noite (o horario de arribo a Ushuaia será sujeito as condiçoes climáticas no
Estreito de Magallhaes pois o serviço suspende - se por fortes ventos e pelas demoras de alfándegas). O horario de chegada
a Ushuaia pode variar desde as 20hs até as 3 ó 4 da madrugada aproximativamente. 6ta noche de Hotel
Día 09: Ushuaia: Manhã livre para descanso ou visitar o centrinho. Pela tarde excursáo ao Parque Nacional Tierra del
Fuego vendo os frondosos bosques patagónicos até llegarem na Bahía Lapataia onde finaliza a estrada RN 3 e
simbólicamente termina o continente Americano. A Excursão tem previsto visitar o Lago Roca, Bahía Ensenada e a
estação do Ferrovía do badalado Tren del Fin del Mundo onde os passajeiros poderão fazer esse passeio (opcional não
inclusso, a cargo do pasajeiro). Retorno ao hotel em horas da tarde. 7ma noite de Hotel
Día 10: Pela manhã, opcional navegação pelo Canal de Beagle para visitar o Faro Les Eclaireurs, as colonias de lobos
marinhos e cormoranes, além de belas vistas da Bahía de Ushuaia (pagamento nao inclusso a cargo do pasajeiro). Pela
tarde sugerimos fazer o City Tour visitando os Vales Invernales e diferentes pontos panorámicos da cidade ou conhocer o
Presidio del Fin del mundo (ambos sao opcionais nao inclussos, a cargo do pasajero).
Día 11: Ushuaia para Puerto Madryn: (os pasajeros com retorno em avião, fazen transfer ao aeroporto e vóo de retorno,
e Fim dos serviços). Retorno em Bus, Saída pela manhã bem cedo, traverssando a Cordillera dos Andes pasando pelo
Paso Garibaldi e paradas técnicas em Río Gallegos, Comandante Luis Piedrabuena e Comodoro Rivadavia.
Día 12: Opção Retorno en Bus: Puerto Madryn: Chegada logo do meiodía. tarde livre para descanso e visitar a cidade.
Día 13: Opção Retorno en Bus: Puerto Madryn a Córdoba e destinos escolhidos de saída: Pela manhã, logo do Café,
començamos a viagem, visitando o badalado balneario Las Grutas onde teremos uma parada para conhecer e almoço. Logo
continuaremos até o destino de início /se não fora na estrada principal teremos logo transfer em serviço semi-privativo.
Día 14: Chegada e fim dos nossos serviços.
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