
 
 

 

Remota Patagônia: Ushuaia e El Calafate 
7 dias, 6 noites 

Ushuaia – El Calafate – Argentina – América do Sul 

 

 

 
A natureza da região da Patagônia é uma 
das mais intocadas do planeta Terra 
e impressiona pela sua grandeza, beleza e 
sua ampla diversidade de vegetação, clima e 
relevo. Um roteiro que contempla o clima 
patagônico e a “terra do fim do mundo”. 
 
A partir de 
 
USD 1.876,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
 
Na imponente Patagônia, o que nos atinge 
primeiro é o silêncio, deixando-nos extasiados 
com tamanha beleza, silêncio que só é 
interrompido pelos barulhos estrondosos dos 
descolamentos de gelo que caem dos belos 
glaciares. 
Uma das naturezas mais colossais do mundo, que 
só é alcançada de barco pelo Lago Argentino 
desde El Calafate, uma pequena e charmosa 
cidade dentro da província de Santa Cruz. O 
parque recebe visitantes do mundo todo que 
procuram conhecer o majestoso Glaciar Perito 
Moreno, uma de suas maiores atrações. 

Ushuaia é a cidade mais austral das Américas, a 
“terra do fim do mundo” na mítica Terra do Fogo, 
às margens do Canal Beagle. Ali, a cidade se 
ergue entre as montanhas nevadas dos Andes e 
é local perfeito para a prática de esportes de 
neve, como também para os amantes da boa 
mesa e da natureza. 
 
Destaques: 

• Ushuaia a cidade mais austral da América 
do Sul conhecida como " Fim do Mundo"; 

• Desfrute do Winter Garden nos Los 
Cauquenes, um lindo salão panorâmico 
com exclusivas vistas para o Canal de 
Beagle; 

• Hotel de alto padrão localizado na praia 
do Canal de Beagle; 

• Imperdível visual Patagônico; 

• Navegação pela Baía de Ushuaia e pelo 
Canal de Beagle; 

• Hospedar na Estância Cristina, um 
ambiente exclusivo e privilegiado na 
Patagônia Argentina; 

• Experiências diversas dentro da Estância; 

• Espaço exclusivo de lazer; 

• Jantar à luz de velas. 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Ushuaia 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Ushuaia - Malvinas Argentinas e traslado ao hotel Los Cauquenes. 
 
O hotel: 

O Los Cauquenes é o único Resort & Spa de alto padrão localizado na praia do Canal de Beagle, às margens 
do canal, com os cumes nevados da imponente Cordilheira dos Andes por trás e a apenas quatro 
quilômetros da cidade de Ushuaia. O resort possui acesso direto à praia privativa e belas vistas em todos 
os seus espaços. Desde seu início, Los Cauquenes está comprometido com a preservação dos recursos e 
a ecoeficiência: em 2012, obteve a certificação Biosphere Hotel. 

Desfrute dos outros serviços que o hotel oferece. 

A noite conheça o Wine Bar, lugar ideal para relaxar, desfrutar de vinhos regionais e distintos, rodeados 
por uma paisagem excepcional e com uma vista exclusiva do Canal de Beagle. 

Em seguida experimente jantar no Restaurante Reinamora que tem uma cozinha de fusão de pratos 
regionais com um toque internacional. 

2° dia – Ushuaia 

Café da manhã no hotel. 

Manhã livre. 

A tarde saída para Passeio de navegação pela Baía de Ushuaia e pelo Canal de Beagle para contemplar a 
cidade de Ushuaia, em um de seus melhores cartões postais. Esta cidade oferece uma combinação única 
de montanhas, mar e florestas. Também podem ser observadas as colinas Olivia e Cinco Hermanos, as 
fazendas Fique e Túnel. A navegação nos aproxima do Farol Les Eclaireurs, onde podemos ver uma colônia 
de corvos-marinhos. No caminho de volta, podemos fotografar a Isla de los Lobos - para apreciar este 
atraente mamífero marinho, a foca - e a Ilha Despard, o habitat natural dos cormorões imperiais (tipo de 
ave). Durante a viagem, observamos os corvos-marinhos de Magalhães e os majestosos corvos-marinhos 
imperiais, albatrozes, petréis fullman, petréis gigantes, squas e vinte espécies diferentes de aves 
marinhas. 

3° dia – Ushuaia 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestão para este dia:  

Lago Fagnano e Lago Escondido 

Partida pela manhã para direção nordeste e seguindo a rota 3; depois de atravessar a cordilheira, 
descobriremos turfeiras, pequenas geleiras, centros de esqui, cachoeiras e árvores secas, devido à 
presença e atividade dos inúmeros castores. Do Rancho Hambre, começaremos a subir até chegar ao 
Passo Garibaldi, seguindo o caminho da montanha até um ponto panorâmico. A partir daí - o ponto mais 
alto da província, com 430 metros -, teremos uma bela vista dos lagos Escondido e Fagnano. Após um 
breve descanso no miradouro do Lago Escondido, continuaremos a viagem passando perto de uma 



 
 

serraria para finalmente chegar ao Lago Fagnano, o maior da província. No caminho de volta, paramos 
em um restaurante típico em um centro de inverno para almoçar (não incluído). 

Saída: As 9h30 

Duração: Em torno de 7h 

A partir de US$ 75,00 por pessoa em serviço base regular ou US$ 324,00 por pessoa em serviço base 
privativo 
 
4° dia – Ushuaia 

Café da manhã no hotel.  Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestão para este dia: 

Expedição Lapataia - Explore a natureza do lugar da melhor maneira possível. 

O percurso começará na Estação do Trem do Fim do Mundo até chegar ao Parque Nacional onde 
visitaremos a Bahia Ensenada, com uma linda vista dos Andes, e onde se encontra a agência de correios 
mais austral do mundo. 

Em seguida seguiremos até o Lago Roca, rodeado de bosques frondosos e montanhas, para logo nos 
aventurarmos ao trekking pelas trilhas que delimitam a Bahia Lapataia. Descobriremos a flora e a fauna 
enquanto navegamos com nossa exclusiva embarcação Akawaia ao longo do Canal Beagle até a Bahia de 
Ushuaia. Sabores e cores do Fim do Mundo que relembram a beleza natural da paisagem Andina.  
Saídas: novembro a março  

Duração: 6HS  
A partir de US$ 150,00 por pessoa (regular). 

5° dia - Ushuaia > El Calafate 

Café da manhã, check-out e traslado ao aeroporto. 

Voo para El Calafate (não incluído). 

Chegada ao Aeroporto Internacional Comandante Armando Tola, traslado ao hotel Estância Cristina. 
 
O hotel: 

A experiência já começa com uma navegação pelo braço norte do Lago Argentino, onde se desfruta de 
uma paisagem única e mágica protagonizada pelos icebergs e montanhas. A única maneira de acessar o 
vale é de barco, tornando-o um local privilegiado na Patagônia Argentina, localizado na costa noroeste do 
Lago Argentino, em um espaço único no Parque Nacional Los Glaciares. Os cenários e quadros naturais 
são as colinas circundantes, lagos, rios e geleiras. Navegar no Lago Argentino, entre icebergs e montanhas 
e depois hospedar-se na Estância Cristina se materializa em uma combinação perfeita de natureza, 
aventura, ciência e prazer. Representa uma experiência mística, transcendente, que nos leva a meditar 
na grandiosidade da paisagem. Fundada em 1914 por Joseph P. Masters e sua esposa Jessie, a Estância 
ainda mantém vivas a essência e a história dessa família pioneira que, com esforço e perseverança, fez 
desse lugar inóspito e solitário um pequeno paraíso, a sua casa. 

Aproveite o restante do dia no Octógono (um espaço exclusivo). 



 
 

A Estância possui um lounge privativo para uso exclusivo dos hospedes. Isso significa que você tem acesso  
 
sofás rechonchudos, lareira crepitante e conexão Wi-Fi, todos com uma equipe de concierge também por 
perto, caso precise deles. 

Aconchegue-se com um livro, tome uma bebida quente ou converse com outros hóspedes na atmosfera 
acolhedora desta sala de estar privada, recontando as aventuras do dia ou antecipando as atividades que 
virão. 

6° dia - El Calafate 

Café da manhã no hotel, sirva-se do buffet continental com uma grande variedade de frutas, doces, 
iogurte e muito mais, preparando você para um dia de ação ao ar livre e aventuras. 

Descubra a Patagônia: 

Todas as atividades incluídas no programa ocorrem dentro do vale da estância e arredores. O objetivo de 
cada um é aproximá-lo desta incrível região da Patagônia, e fazer com que se sinta como um intrépido 
explorador. 

A estância oferece uma gama de explorações tais como: circuitos curtos autoguiados, caminhadas, 
passeios a cavalo, trilhas de bicicleta; excursões em 4x4; passeios culturais ou expedições de pesca 
(consultar valores adicionais). 

Refeições: 
O almoço é servido no restaurante ou preparado em formato de piquenique para ser desfrutado 
enquanto explora a região.   

Ao final do dia, jantar à luz de velas, que pode ser um salmão fresco perfeitamente grelhado, um cordeiro 
cozido em estilo local, churrasco tradicional, parrilla ou um prato vegetariano requintado feito com 
ingredientes colhidos do próprio jardim. As bebidas não alcoólicas estão incluídas. 
 
7° dia - El Calafate 

Café da manhã, check-out no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

• 04 noites de hospedagem em Ushuaia no Los Cauquenes com regime de café da manhã; 

• Traslado regular do próprio hotel Aeroporto > Los Cauquenes; 

• Serviço de Shuttle ao centro da cidade de Ushuaia em horários fixos;  

• Acesso sem custo ao Spa, com a possibilidade de desfrutar do jacuzzi interior e exterior, sauna, 
sala de relax e piscina IN/Out climatizada; 

• Tour privativo ao Canal de Beagle; 

• Traslado privativo de saída Los Cauquenes > Aeroporto Ushuaia; 

• 02 noites de hospedagem em El Calafate na Estância Cristina com regime de pensão completa; 

• Traslados terrestre entre El Calafate e o porto de Punta Bandera; 

• Traslados de barco de Punta Bandera através do lago Argentino, subindo o Upsala e Canal 
Cristina 



 
 

• Atividades na estância com guias bilíngues (espanhol - inglês). 

• Taxa de entrada no Parque Nacional Los Glaciares 

• Acesso Wi-Fi no octógono (observe, porém, que não há sinal de celular aqui); 

• Seguro viagem GtaEuromax. 

NÃO INCLUI 

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

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

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

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

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

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  ★★★★★ 

Single* Duplo* 

USD - P 2.554,00 USD - P 1.876,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 

Triplo* 

USD - P 1.794,00 

*Preços por pessoa 

Ushuaia - Los Cauquenes (Standard Room / Triplo Premium))  

El Calafate - Estancia Cristina (Standard)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

CONDIÇÕES: 
Válido: até 15/04/2021. Não inclui alta temporada, eventos, fins de semana e feriados; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas. 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.  
Notas importantes: 
Alguns passeios somente acontecem no período de novembro-março, favor consultar; 
O traslado desde El Calafate até a Estância Cristina dura em torno de 2h30, conforme for o 
horário de chegada é aconselhado um pernoite na cidade de El Calafate; 
No Octógono na Estância Cristina não há sinal de celular. 

 

 

  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 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos 



 
 

outros cartões 
  

 

  INFORMAÇÕES  

 

 


