
 
 

 

Deslumbrante e contemplativa  
Patagônia Argentina  

7 dias, 6 noites 
Ushuaia – El Calafate – Argentina – América do Sul 

 

 

 
 
 
A Patagônia é definitivamente um lugar para se 
desconectar e esquecer do restante do mundo. 
Onde estão verdadeiros Patrimônios Naturais da 
Humanidade, como o magnífico Parque Nacional 
Los Glaciares, um verdadeiro espetáculo da 
natureza! 
 
A partir de  
USD 868,00 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"; 

• Hospedagem no Arakur ,ambiente 
privilegiado  dentro da Reserva Natural 
Cerro Alarkén; 

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

• Desfrutar da boa gastronomia da região; 

• Possibilidade de conhecer O Glaciar 
Perito Moreno, declarado pela UNESCO 
Patrimônio Natural da Humanidade. 

 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Ushuaia 

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

Com uma arquitetura baseada em padrões sustentáveis, o Arakur Resort & Spa se estende ao longo de 
uma espetacular área, ornado por um entorno privilegiado. É situado a duzentos e cinquenta metros 
acima do nível do mar, rodeado por deslumbrantes vistas panorâmicas, florestas nativas, terraços 
naturais e áreas verdes harmoniosamente integradas ao ambiente. O magnífico lobby recebe os 
hóspedes com suas grandes janelas, o calor de suas lareiras e a decoração sofisticada, elaborada com 
materiais diversos, como madeira, pedra e tecidos naturais. Parte integrante do seleto selo Leading 
Hotels, o Arakur é mais que um hotel de luxo, é uma experiência que deixará uma lembrança 
inesquecível na memória dos seus visitantes. 

Aproveite o final do dia para curtir o Lobby Bar, ambiente requintado com piano e janelas grandes, 
cenário ideal para um bom drink e um agradável jantar.  

2° dia – Ushuaia 

Café da manhã no hotel. 

Manhã livre. 

A região:  

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.  

Seja qual for a sua preferência, as belezas naturais do país, aliadas à gastronomia e hotelaria de alto 
padrão inseridas nessa paisagem, vão te deixar incrivelmente deslumbrado. 

Programação do dia: 

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 de 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:  

Cerro Alarkén Nature Reserve 

100 Hectares de florestas nativas, fauna e flora. 

A Reserva Natural Cerro Alarkén, destinada à preservação da natureza, abriga diversas espécies da flora 
e fauna fuegianas, florestas de lengas, ñires e coihues, mais de 1 km de litoral no Arroyo Grande e um 
mirante natural que domina a vista a 360 °. 

O Arakur Ushuaia está localizado dentro da Reserva e muito perto do cume do Cerro Alarkén. 
Dos portões de Arakur, saem as trilhas que atravessam a Reserva Natural Cerro Alarkén, uma área de 
mais de 100 hectares, destinada à preservação da floresta nativa de lengas, ñires e coihues e as diversas 
espécies da flora e fauna da região. 

O mirante natural no cume da colina oferece vistas panorâmicas da Baía de Ushuaia, das cordilheiras de 
Martial e Vinciguerra, com sua geleira, os vales de Andorra e o rio Chico, a colina de Cortés, as 
montanhas de Olivia e os cinco irmãos e o canal de Beagle. 

Na Reserva Natural, você pode praticar atividades esportivas e fazer caminhadas guiadas com diferentes 
níveis de dificuldade. 

- Circuitos de trekking 

- Observação de flora e fauna na Reserva Natural. 

- Caminhadas com fotos. 



 
 

A partir de Us$ 110,00 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 Posada Los Alamos. 
 
O hotel: 

No Hotel Posada Los Álamos, você encontrará o ambiente especial para tornar a sua estadia em El 
Calafate inesquecível. 
Cada espaço foi projetado para que você possa aproveitar cada momento de sua visita ao máximo.  
 
Aproveite o dia para conhecer a cidade, a Hotel Posada Los Álamos está localizada a poucos metros da 
avenida principal e do shopping center El Calafate. 

Para uma noite especial, conheça o Restaurante Casimiro Biguá, que fica a 700 metros desde o seu hotel. 
O menu gastronômico possui alguns dos clássicos do Casimiro Bigu, como La Merluza Negra com 
legumes grelhados, El D Ì o de filés de carne e cordeiro com molho morel, ou o famoso Patag Lamb Único 
na crosta de amêndoa. 

6° dia - El Calafate 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

A região: 

A cidade fica à beira do Lago Argentino, o maior do país, e na base de incríveis montanhas rochosas. Aqui 
você pode começar um tour pela Av. del Liberador San Martín, a maior e principal via de acesso de El 
Calafate, que cruza toda a cidade e concentra a grande maioria dos hotéis, restaurantes, lojas, bares, 
cafés e suas famosas chocolatarias. Em um breve passeio pela elegante avenida é possível sentir o clima 
contagiante de um clássico destino invernal: parques e áreas cobertas por árvores colorem toda a via (no 
inverno fica tudo branquinho), casinhas de madeiras em estilo alpino.  

Esta região da Patagônia abriga alguns dos cenários mais belos do mundo, começando pelo Parque 
Nacional dos Glaciares. A incrível reserva foi declarada como Patrimônio da Humanidade em 1981 pela 
Unesco e hoje preserva uma extensa porção da cordilheira austral, considerada a maior área de gelo do 
planeta depois da Antártica, onde encontram-se mais de 300 geleiras, lagos e bosques patagônicos. 

Sugestões para este dia:  

Passeio de dia inteiro pela Geleira Perito Moreno 

Partindo de El Calafate, cerca de 80 km separados do Glaciar Perito Moreno, últimos 26 km de viagem 
dentro do Parque Nacional Glaciares Desde o início, a viagem traz surpresas agradáveis. Já nos arredores 
de El Calafate, à sua direita, você pode ver o lago argentino com sua baía redonda preenchida com uma 
importante variedade de pássaros que podem ser observados, destacando-se o cisne de pescoço preto, 

https://guiaviajarmelhor.com.br/dicas-lugares-para-conhecer-parque-nacional-los-glaciares/
https://guiaviajarmelhor.com.br/dicas-lugares-para-conhecer-parque-nacional-los-glaciares/


 
 

flamenco, vapor de pato, gallareta, cauquén, dando moldura ao amarelo típico do campo, pela presença 
de coirones. Os primeiros 40 km percorrem a estepe patagônica, para entrar em breve nos 26 km após a 
entrada do Parque Nacional, para observar a vegetação arbórea formada por ñires, cerejas azedas, 
lengas e canela, algumas flores de diversas cores; o mais destacado é o “notro”, pelo colorido intenso 
vermelho que pertence à Floresta Patagônica Andina. Em frente à geleira, tudo é majestoso. Você pode 
contornar as passarelas para ver diferentes pontos de vista da geleira. 

Duração: 9h 

Não inclui taxa de entrada ao Parque Nacional. 

A partir de US$ 50,00 por pessoa base regular e US$ 238,00 por pessoa base privativo (2 pagantes). 

Passeio de dia inteiro PERITO MORENO COM MINITREKKING ** 

Uma navegação em frente ao muro sul do incrível Perito Moreno Gacier, uma longa caminhada por uma 
floresta cativante e, finalmente, a longa caminhada na geleira. A visita guiada começa no porto 
localizado na Baía “Under the Shade”, aproximadamente a 6 km antes do mirante da geleira, onde você 
pega um barco que atravessa o “Brazo Rico” do lago argentino e depois de navegar por cerca de 20 
minutos orientada para os canais do Canal de Gelo e para a parede sul do Glaciar Perito Moreno, 
desembarca e chega ao refúgio onde os guias organizam os grupos, compostos por até 20 pessoas cada 
um. Uma longa caminhada até a geleira começa na beira do lago e dura aproximadamente 20 
minutos. Ao chegar à beira do gelo, os guias colocam os “grampones” para os participantes, e dê a eles 
instruções sobre como devem se mover no gelo. O percurso no Glaciar dura 2 horas, apreciando a 
maneira como diversos gelados são: rachaduras, drenos, pequenas lagoas etc. A longa caminhada é 
moderada. A superfície de gelo na qual ocorre a longa caminhada é irregular, mas firme e segura. Serão 
recebidas explicações sobre flora, fauna e “glaciología” geral da região, além de informações sobre o 
fenômeno particular que ocorre na geleira Perito Moreno e, eventualmente, produz sua quebra. Quando 
a caminhada termina, o grupo retorna ao refúgio, atravessando a exuberante floresta “magallánico”. O 
retorno ao porto ocorre com uma visita prévia aos blocos de gelo do Canal de Gelo e a aproximação às 
paredes da geleira. 

Duração: 6h 

Não inclui taxa de entrada ao Parque Nacional. 

A partir de US$ 290,00 por pessoa base regular  

** Consultar condições desse tour. 

7° dia - El Calafate 

Café da manhã no hotel e check-out. 

Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 
 
 
 
 



 
 

  INCLUI 

• 4 noites de hospedagem em Ushuaia no hotel Arakur com regime de café da manhã; 

• 2 noites de hospedagem em El Calafate no hotel Posada Los Alamos com regime de café da 
manhã; 

• Traslado privativo de chegada e saída em todas as cidades; 

• Tour privativo ao Canal de Beagle; 

• Seguro viagem GtaEuromax. 

NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

• 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; 

• Extras cobrados nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

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

 

VALORES E CONDIÇÕES 
 

  Baixa Temporada  

 

Single* Duplo* 

USD - P 1.420,00 USD - P 868,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 

Triplo* 

USD - P 830,00 

*Preços por pessoa 



 
 

Alta Temporada  

 

Single* Duplo* 

USD - P 1.630,00 USD - P 988,00 

*Preços por pessoa *Preços por pessoa 

 

Triplo* 

USD - P 918,00 

*Preços por pessoa 

 

Ushuaia - Arakur Resort & Spa (Standard Room)  

El Calafate - HOTEL POSADA LOS ALAMOS (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 04/04/2021. 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; 
Check-in: 14h 
Check-out:12h 
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações.  
Notas importantes: 
Baixa temporada 01/09/2020-14/10/2020; 
Alta temporada 15/10/2020-04/04/2021. 
Minitrekking recomendações: 
Idade devido ao nível de esforço e dificuldade apresentados, esta excursão não pode ser feita 
para as seguintes pessoas: gestantes, maiores de 65 anos, menores de 10 anos, com excesso de 
peso ou algum tipo de deficiência. 

 

 

 

  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  

 


