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PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA 
 
PERÍODO: 06 A 27 DE JANEIRO DE 2021 
 
1º DIA Cidade Local /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 em trânsito (no ônibus). 
 
2º Dia – Buenos Aires: Chegada em Buenos Aires, visita ao Caminito, casa Rosada, Catedral e entrada no Hotel, 
à noite Show de Tango Angelitos (incluso). 1º pernoite. 
 
3º Dia - Buenos Aires / Lujan / Neuquen / Bariloche (1590km): Café da manhã, 7h check-out, saindo de Buenos 
Aires faremos uma breve visita a localidade de Lujan (visitar a Basílica da Virgem de Lourdes) ou para quem 
desejar pode visitar o ZOO de Luján (onde as pessoas entram na jaula com os animais – Passeio opcional). 
Início de nossa viagem com destino a Bariloche, noite em trânsito (no ônibus). 
 
4º Dia – Bariloche: Chegada em Bariloche, restante do dia livre para caminhar pelo Centro Cívico, visitar uma 
fábrica de Chocolate e tirar fotos na beira do Lago Nahuel Huapi. Noite livre. 2º Pernoite 
 
5º Dia – Bariloche: Café da manhã, 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 folego com vistas da Cordilheira dos Andes, iremos direto visitar o Parque Nacional Los 
Alerces e Trevellin (ingresso incluso). À tardinha direto ao hotel para descanso. 4º pernoite 
. 
7º Dia: Esquel / Perito Moreno / Los Antiguos (600 km): 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 Los 
Antiguos (divisa com o Chile), chegada de noite e hospedagem. 5º pernoite. 
 
8º Dia: Los Antiguos / Chile Chico / Capillas de Marmol/ Los Antiguos: Café da manhã, 7h seguiremos para a 
fronteira com o Chile, tomaremos caminhos de estrada de chão até encontrar a Carretera Austral, dali em direção 
a Puerto Tranquilo para navegar no Lago Carrera e conhecer as famosas capelas de mármore (ingresso incluso). 
Almoço tipo box-lunch a beira do lago. Retorno a Los Antiguos. 6º pernoite. 
 
9º Dia – Los Antiguos / Cuevas de Las Manos / Gobernador Gregores (420km): café da manhã, 7h check-out, 
continuaremos nosso passeio até Cuevas de Las Manos (ingresso incluso) faremos um minitrekking para 
conhecer o profundo cânion que aloja o sítio arqueológico mais importante da Patagônia, onde ficou registrado a 
passagem do homem pela região, plasmado em pinturas rupestres com mais de 10.000 anos de antiguidade. 
Após continuação até Gobernador Gregores. 7º pernoite. 
 
10º Dia – Gobernador Gregores / El Calafate (360km): Café da manhã, 7h ckeck-out, saída com destino El 
Calafate, com paradas para fotos, chegada a tarde, diretamente ao Hotel. 8º pernoite. 
 
11º 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 (ingresso incluso), explorando o Glaciar de 
vários mirantes e passarelas estrategicamente construídos para se apreciar a geleira prensada entre as 
montanhas da Cordilheira dos Andes e o Lago Perito Moreno. 9º pernoite. 
 
12º Dia – El Calafate: Café da manhã, 8h saída para o passeio a RIOS DE HIELO (ingresso incluso). Tarde livre 
para conhecer a cidade e compras de produtos de calafate. 10º pernoite. 
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13º Dia – El Calafate / Estreito de Magalhães / Ushuaia (880km): Café da manhã, 6h Check-out, viagem até 
Ushuaia (Terra do Fogo), 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. 11º pernoite. 
 
14º Dia – Ushuaia: Café da manhã, 8h traslado até a estação para realizar um passeio no Trem do 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). 12º pernoite. 
 
15º 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 del Fin del 
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. 13º pernoite. 
 
16º Dia – Ushuaia / Estreito de Magalhães / Rio Gallegos (580km): Café da manhã, 6h check-out, saída para 
Rio Gallegos, cruzando novamente o Estreito de Magalhães a bordo do ferry (balsa), com parada na Laguna Azul 
(após a Aduana de Austral), chegada no final da tardinha. Aproveitar para comprar Vinhos, doces de leite e outros 
produtos. 14º pernoite. 
 
17º Dia – Rio Gallegos / Comodoro Rivadavia (780 km): Café da manhã, 7h check-out, inicio da viagem até a 
Comodoro Rivadavia às margens do Atlântico, passando pelo O Gran Bajo de San Julián é a maior depressão dos 
hemisférios sul e com paradas estratégicas. 15º pernoite 
 
18º Dia – Comodoro / Punta Tombo / Trelew / Puerto Madryn (440km): Café da manhã, 6h30min check-out, 
chegaremos direto a Punta Tombo (no trevo de acesso trocaremos de ônibus), para visitar a maior colônia de 
Pinguins de América do Sul, logo em seguida conheceremos um colônia de leão marinhos, continuaremos até a 
cidade de Trelew para uma visita ao Museu de Paleontologia (Museo Paleontológico Egídio Ferruglio (ingresso 
incluso) onde veremos e conheceremos um pouco mais sobre como era a Patagônia. Em sentido a Puerto Madryn 
uma parada pra tirar uma foto com um dos moradores que vivou nos tempos primórdios. Chegada direto ao hotel 
e noite livre. 16º pernoite. 
 
19º Dia – Puerto Madryn / Buenos Aires (1300km): Café da manhã, 8h check-out, início de viagem até Buenos 
Aires, noite no ônibus em deslocamento, chegada direto ao hotel. Tarde livre para curtir e fazer as últimas 
compras de vinhos ou lembranças. Noite Livre. 17º pernoite. 
 
19º Dia – Puerto Madryn / Buenos Aires (1300km): Café da manhã, 7h check-out, início de viagem até Buenos 
Aires, noite em trânsito (no ônibus), com paradas estratégicas. 
 
20º Dia – Buenos Aires: chegada direto ao hotel, tarde livre para curtir a Rua Florida, Puerto Madero e fazer as 
últimas compras de vinhos ou lembranças. Noite Livre. 17º pernoite. 
 
21º Dia – Buenos Aires / cidade de origem (1100km): Café da manhã, 7h check-out, início de retorno.  
 
 
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. 
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PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA 
AGÔNIA ARGENTINA E CHILENA 
O PACOTE INCLUI: 

 Viagem rodoviária ida e volta em ônibus super leito (2x1); 
 Seguro de viagem pessoal; 
 Serviço de bordo; 
 Guia acompanhante registrado no Mtur; 
 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 Trochita; 
 Travessia Estreito Magalhães; 
 01 ingresso trem Fim do Mundo; 
 01 ingresso Parque Terra del Fuego; 
 Navegação Canal Beagle; 
 Punta Tombo; 
 01 ingresso parque Nacional Los Glaciares (Perito Moreno); 
 01 ingresso parque e navegação Rios de Hielo; 
 01 ingresso tour com navegação a catedrais de mármore; 
 17 pernoites em hotel com café da manhã cfme roteiro. 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA: 
Valor por pessoa em apto duplo/triplo: 01 + 14 x R$ 826,00*  (Total R$ 12.390,00)  ou à vista R$ 11.588,00 
 
*Parcelamento através de cartão de crédito ou boleto. Parcelamento no boleto mediante aprovação da financiadora da 
operadora. 
 
Não está incluso no pacote: 
· Refeições (café da manhã em trânsito, almoço e janta) quanto 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, guias, carregadores de malas nos hotéis. 
 
O que levar: roupas e calçados confortáveis, protetor solar, boné/chapéu, repelente, máquina fotográfica, capa de 
chuva, Pesos Chilenos, Pesos Argentino e Dólar. 
 
Observação geral: Valores e condições de pagamento sujeitos a alterações sem aviso prévio e a disponibilidade de lugares. 
Somente a aquisição do pacote garante valores.  


