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PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA - RODOVIÁRIO 
 

Buenos Aires • Bariloche • Esquel • Rio Gallegos • Ushuaia • Punta Arenas • Puerto Natales •  
El Calafate • Puerto Madryn • Los Glaciares (Perito Moreno) • Península Valdes 

 
PERÍODO: 04 A 25 DE JANEIRO DE 2020. 
 
1º DIA – CIDADE ORIGEM / URUGUAIANA / BUENOS AIRES (1100km):  Destino de nossa viagem Buenos 
Aires, percurso 24 horas de viagem, com paradas Estratégicas. Viagem rodoviária em Ônibus Leito 2x1, 
equipado com ar condicionado, calefação, som ambiental, TV, vídeo, frigobar, toalete, guia Mtur e dois 
motoristas especializados no roteiro. Noite no ônibus em deslocamento. Recomendamos levar travesseiro, 
manta, chinelo ou pantufa para uso interno no ônibus. 
 
2º Dia – BUENOS AIRES: Chegada em Buenos Aires, Visitação a Zanjon de Granada (ingresso incluso), 
Caminito, retorno ao Hotel e à noite Show de Tango Señor Tango OU Angelitos (incluso). 1º pernoite. 
 
3º Dia - BUENOS AIRES / LUJAN / NEUQUEN / BARILOCHE (1590km): Café da manhã, 8h check-out, 
saindo de Buenos Aires faremos uma breve visita a localidade de Lujan (visitar a Basílica da Virgem de 
Lourdes). Inicio de nossa viagem com destino a Bariloche. Noite no ônibus em deslocamento. 
 
4º Dia – BARILOCHE: Chegada em Bariloche, restante do dia livre para caminhar pelo Centro Cívico, visitar 
uma fabrica de Chocolate e tirar fotos na beira do Lago Nahuel Huapi. Noite livre. 2º Pernoite 
 
5º Dia – BARILOCHE: Café da manha, 9h saída para o passeio pelo Circuito Chico (incluso) visitando o 
Cerro Campanário teleférico (ingresso incluso), conhecendo as belezas naturais as margens do Lago Nahuel 
Huapi e vista de Lago Moreno. Almoço previsto na base do Cerro Catedral e depois subida ao Cerro 
(ingresso incluso). Retorno à tardinha, noite Livre. 3º pernoite. 

 
6º Dia – BARILOCHE / ESQUEL (285km): Café da manhã, 8h check-out e seguiremos viagem pela Ruta 40 
por paisagens de tirar o fôlego com vistas da Cordilheira dos Andes, iremos direto visitar o Parque Nacional 
Los Alerces e Trevellin (ingresso incluso). À tardinha hotel para descanso. 4º pernoite. 

 
7º Dia – ESQUEL / COMODORO RIVADAVIA (576km): café da manhã, 9h check-out, iremos realizar 
passeio de Trem no Antigo Expresso Patagônico La Trochita (ingresso incluso). No fim do passeio seguimos 
para Comodoro Rivadavia, chegada ao começo da noite e hospedagem. 5º pernoite. 
  
8º Dia – COMODORO RIVADAVIA / RIO GALLEGOS(778km): café da manhã, 8h check-out e seguiremos 
para Rio Gallegos, chegada à tardinha, noite livre. 6º pernoite. 
 
9º Dia – RIO GALLEGOS / ESTREITO DE MAGALHÃES / USHUAIA(580km): Café da manhã, 7h Check-
out e viagem até Ushuaia (Terra do Fogo)no trajeto faremos tramites alfandegários em duas aduanas, 
atravessaremos o estreito de Magalhães de balsa,a maior e mais importante passagem natural entre o 
oceano Atlântico e Pacífico. Chegada em Ushuaia depende das condições climáticas no estreito de 
Magalhães, a previsão é para a noite em Ushuaia.7º pernoite. 
 
10º Dia – USHUAIA: Café da manhã, 8h traslado até a estação para realizar um passeio no Tremdo Fim do 
Mundo (ingresso incluso), conjugado com a visita ao Parque Nacional Tierra Del Fuego (ingresso incluso). 
Retorno em torno das 15h30min, almoço livre. Restante do tempo livre sugerimos que visitem os Museus da 
cidade (Marítimo e do Presídio, Indígena Yamaná e do Fim do Mundo). 8º pernoite. 
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11º Dia – USHUAIA: Café da manhã, 8h traslado até o porto da cidade para uma excursão de catamarã pelo 
Canal de Beagle (ingresso incluso) realizaremos uma navegação (aprox. 3 horas e meia)passando pela Ilha 
dos Lobos e dos Pássaros,  o canal possui uma extensão de 180km, chegando até o farol Les Éclairs(Farol 
delFindel Mundo) e retornando ao porto em torno do meio-dia.À tarde aproveitar o tempo para comprinhas 
(Ushuaia é zona franca/livre de impostos) Ushuaia Shopping entre outras lojas.9º pernoite. 
 
12º Dia – USHUAIA / RIO GRANDE / PUNTA DELGADA / PUNTA ARENAS (628km):Café da manhã, 7h 
check-out, saída para o Chile pelo norte da Ilha passando por Rio Grande, passando a fronteira argentina 
para a chilena em San Sebastian, Bahia Azul,Punta Delgada e cruzando pelo Estreito de Magalhães a bordo 
do ferry,chegada em Punta Arenas (Patagônia Chilena) no final da tardinha.10º pernoite. 

 
13º Dia – PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES (248km): Café da manhã, 6h check-out e passeio para 
conhecer a Ilha Madalena (ingresso incluso) para avistar Pinguins de Magalhães e Lobos Marinhos,durante a 
navegação é possível avistar Golfinhos Australes,Toninas eOveras. Retorno do passeio ao meio dia,tempo 
livre para almoço e visitar a cidade. Viagem a Puerto Natales aonde chegaremos ao começo da noite. 11º 
pernoite. 
 
14º Dia – PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / EL CALAFATE (354km): Café da manhã, 7h ckeck-
out e saída com destino a El Calafate,passando pelo Parque Nacional Torres Del Paine (ingresso não 
incluso, valor: CHL$ 21000 ou U$35,00, parque com muita caminhada),SE O CLIMA PERMITIR teremos 
uma visão de Montanhas nevadas, glaciares, lagos, cachoeiras e flora e fauna diversificadas,uma das 
regiões mais belas e incríveis do planeta e da Patagônia chilena, lugar ideal para amantes da 
natureza.Almoço previsto em Cancha Carrera, onde também faremos o tramite alfandegário, chegada à 
noiteem El Calafate.12º pernoite. 
 
15º Dia – EL CALAFATE: Café da manhã, 8h saída do hotel acompanhado de guia local, estaremos nos 
dirigindo ao Parque Nacional Los Glaciares para visitar o Glacial 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.13º pernoite. 
 
16º Dia – EL CALAFATE: Café da manhã, 8h saída para o passeio a RIOS DE HIELO (ingresso incluso). 
Noite livre.14º pernoite. 
 
17º Dia – EL CALAFATE / TRELEW / PUERTO MADRYN (1398km):Café da manhã, 7h check-out e inicio 
da viagem até a cidade de Puerto Madryn as margens do Atlântico passando por Caleta Olivia e Comodoro 
Rivadavia. Noite no ônibus em deslocamento com paradas estratégicas.  
 
18º Dia – TRELEW / PUERTO MADRYN/Península Valdes: Direto a visita a cidade de Trelew para uma 
visita ao Museu de Paleontologia da cidade (Museo Paleontológico Egídio Ferruglio – ingresso incluso). 
Continuando a viagem até Puerto Madryn, para visitar Península Valdes (santuários de Baleias, elefantes 
marinhos, leões marinhos, pinguins, aves e seus encantos), noite livre. 15º pernoite. 
 
19º Dia – PUERTO MADRYN / BAHIA BLANCA (670km): Café da manhã, 7h check-out viagem até Bahia 
Blanca, chegada direto ao hotel.16º pernoite. 

 
20º Dia – BAHIA BLANCA / BUENOS AIRES (700km): Café da manhã, 7h check-out e viagem até Buenos 
Aires.17º pernoite. 
 
21º Dia – BUENOS AIRES / cidade de origem (1100km): Café da manhã, 8h check-out e início de retorno 
ao Brasil. Noite no ônibus em deslocamento chegada nas primeiras horas do dia seguinte. 



 

GUIBOR TURISMO, a melhor companhia em sua viagem!GUIBOR TURISMO, a melhor companhia em sua viagem!GUIBOR TURISMO, a melhor companhia em sua viagem!GUIBOR TURISMO, a melhor companhia em sua viagem!     

    

GUIBOR TURISMOGUIBOR TURISMOGUIBOR TURISMOGUIBOR TURISMO 

Rua General Osório, 90, Centro, Garibaldi, RS, Brasil, CEP 95720(000 | 54 3462 3133 

www.guiborturismo.com.br | contato@guiborturismo.com..br 

                                                                                                                                                                                                                                            Página 3 de 3 

 
O PACOTE INCLUI:  

 Viagem ida e volta em ônibus super leito; 
 Seguro de viagem; 
 Serviço de bordo; 
 Guia cadastrado MTUR; 
 17 pernoites em hotel com café da manhã  cat. Turística; 
 01 Jantar show de Tango em Buenos Aires; 
 01 Ingresso Cerro Campanário e Cerro Catedral; 
 Tour Circuito Chico; 
 01 Ingresso Parque Nacional Los Allerce; 
 01 Ingresso Trem Antigo Expresso Patagônico La Tochita; 
 Travessia Estreito Magalhães; 
 01 Ingresso Trem Fim do Mundo; 
 01 Ingresso Parque Tierra del Fuego; 
 Navegação Canal Beagle; 
 Passeio Ilha Madalena; 
 01 Ingresso Parque Nacional Los Glaciares (Perito Moreno); 
 01 Ingresso Parque e Navegação Rios de Hielo; 
 01 Ingresso com almoço em Península Valdez; 

 
 
INVESTIMENTO:  

Valor por pessoa em apartamento duplo ou triplo: 
 

A VISTA PARCELADO EM ATÉ 13 VEZES: 
R$ 10.880,00 

 
01 + 12 X R$ 895,00 (Total R$ 11.635,00) 

 
 
*Parcelamento através de cartão de crédito, boleto bancário ou cheque (Pagtos boleto ou cheques sujeito a aprovação de cadastro junto 
operadora/financiadora). 
 
 
DOCUMENTAÇÃO: 
• Passaporte válido ou identidade civil em bom estado de conservação e com no máximo 10(dez) 

anos de emissão, são os “únicos” documentos aceitos para ingresso nos países do Mercosul. No caso 
de o passageiro não portar um destes documentos na ocasião do embarque, o mesmo será 
impossibilitado de viajar bem como não terá direito a qualquer ressarcimento por parte da operadora. 
Não nos responsabilizamos pela documentação dos passageiros. 

 
Não está incluso no pacote: 
• Refeições (café da manhã em trânsito, almoço e jantar) quando não citado, consumo nos hotéis, ligações 

telefônicas, gastos com lembranças, itens não mencionados no pacote, ingressos nas atrações não 
mencionadas, vinícolas e gorjetas para motoristas, carregadores de malas nos hotéis, e quaisquer itens 
ou serviços que não constam em “O PACOTE INCLUI” deste programa de viagem. 

 
O que levar: roupas e calçados confortáveis, protetor solar, boné/chapéu, repelente, máquina fotográfica, 
capa de chuva, Pesos Chilenos e Pesos Argentino. 
 
Observações gerais: Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio e a disponibilidade. A operadora se reserva o direto de efetuar alterações 
em alguma informação por erro de digitação. Saída confirmada mediante grupo mínimo de 30 pessoas. 


