
Alma Latina – Patagônia Argentina: Ushuaia e El Calafate 

7 dias / 6 noites 

 

 
 

Conheça a Patagônia Argentina e encante-se com a 

cultura dos pampas, o Glaciar Perito Moreno e a Terra 

do fim do mundo. Navegue pelo Canal do Beagle, na 

ampla Bahia de Ushuaia, e aproveite cada dia nesse 

paraíso isolado da América do Sul, um dos cantos mais 

interessantes do Planeta! 

 

A partir de 

USD 1.155,00 por pessoa em base dupla com café da 

manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Conheça Ushuaia, a cidade mais austral da 

América do Sul conhecida como " Fim do 

Mundo"; 

 Navegação pela Baía de Ushuaia e pelo Canal 

de Beagle; 

 O Glaciar Perito Moreno, declarado pela 

Unesco Patrimônio Natural da Humanidade; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Ushuaia 

Chegada, assistência e recepção no aeroporto de Ushuaia e traslado para o hotel. 

 

2° dia – Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego e Isla de Lobos 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, passeio pelo Parque Nacional Tierra Del Fuego. A geografia do lugar apresenta 

formações montanhosas e vales de glaciais. Se tiver interesse, é possível passear pelo Trem do Fim do 

Mundo (não incluso) enquanto ouve histórias enigmáticas do lugar e seus moradores. 

 

Retorno ao hotel. 

 

Na parte da tarde, navegação (duração de 4 horas) pelo Canal de Beagle.A embarcação cruza a ampla Baía 

de Ushuaia até chegar ao Canal de Beagle, passando por Paso Chico. Quando chegar ao Farol Les 

Eclaireurs (Os Iluminadores), pode-se apreciar as colônias de corvos-marinhos e corvos-marinhos e ouvir 

a história do naufrágio do SS Monte Cervantes que estrelou em 1930.  

 

3° dia – Ushuaia – dia livre 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para atividades opcionais. 

 

4° dia – Ushuaia > El Calafate 

Em horário combinado, traslado para o aeroporto de Ushuaia para embarque com destino a El Calafate 

(voo não incluso). 

 

Na chegada em El Calafate, traslado para o hotel. 

 

5° dia – El Calafate >Parque Nacional Los Glaciares com Safári Náutico 

Café da manhã no hotel. 

 

Pela manhã, saída para conhecer o Perito Moreno, localizado no Parque Nacional Los Glaciares.  

 

O glaciar leva o nome do explorador argentino do século XIX e um dos poucos no mundo em 

crescimento. É um dos maiores espetáculos naturais da América do Sul.  

 

Ali, você terá a oportunidade de fazer um passeio de barco (1 hora de duração) para ver a majestosa 

parede sul do glaciar.  



 

Retorno ao hotel. 

 

6° dia – El Calafate – dia livre 

Café da manhã no hotel. 

 

Dia livre para atividades opcionais. 

 

7° dia – Saída de El Calafate 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, traslado para o aeroporto. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 03 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã; 

 03 noites de hospedagem em El Calafate com café da manhã; 

 Traslados de chegada e saída (compartilhado) 

 Passeio Parque Nacional Los Glaciares (Perito Moreno) e Safári Náutico; 

 Passeio Parque Nacional Terra do Fogo e Isla Lobos; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

Tarifa não inclui: 

 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Vistos; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES 
 

  Turista Superior 



Período Single Duplo Triplo 

15/07/22 a 31/08/22 1.839,00 1.155,00 1.049,00 

01/09/22 a 30/09/22 1.975,00 1.225,00 1.049,00 

01/10/22 a 31/10/22 2.079,00 1.285,00 1.165,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Superior 

Período Single Duplo Triplo 

16/07/22 a 31/07/22 2.089,00 1.295,00 1.175,00 

01/08/22 a 31/08/22 1.945,00 1.225,00 1.119,00 

01/09/22 a 30/09/22 2.089,00 1.295,00 1.175,00 

01/10/22 a 14/10/22 1.989,00 1.259,00 1.155,00 

15/10/22 a 31/10/22 2.279,00 1.429,00 1.279,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Primeira Categoria 

Período Single Duplo 

02/07/22 a 02/10/22 3.569,00 2.025,00 

03/10/22 a 15/10/22 2.259,00 1.375,00 

16/10/22 a 31/10/22 2.735,00 1.615,00 

01/11/22 a 15/12/22 2.969,00 1.729,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

  Acomodações 



Ushuaia El Calafate 

Turista Superior Fueguino (standard) Turista Superior Mirador del Lago 

(superior) 

Superior Cilene del Faro 

(suiteclassic) 

Superior Los Alamos (standard) 

Primeira Categoria Las Hayas (standard) Primeira Categoria Xelena Hotel & Suites 

(vista lago) 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

 

Período de Estadia: 02/07/22 a 15/12/22 

 

Informações Importantes: 

 Os valores apresentados são “a partir de” e serão firmados no momento da confirmação de reserva. 

 O passaporte deve possuir validade mínima de seis meses e mínimo de duas folhas em branco para o controle de 

imigração. 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Tarifas não-reembolsáveis. 

 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 

  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 

cartões 

  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 


