
 

 

Patagonia Espetacular 

(13 dias e 12 noites) 

 

A Viagem Patagonia Espetacular nos apresenta as paisagens mais impactantes 

do sul argentino. Combinando Puerto Madryn, Ushuaia e as Geleiras em Calafate. 

Uma experiência imperdível pelo sul Argentino. Com este pacote conheceremos a 

noite de Buenos Aires e o seu tradicional tango e o sul da Argentina. Visitaremos 

as cidades de Puerto Madryn, onde poderemos fazer observação de baleias na 

Península Valdés, conheceremos Ushuaia e Calafate, o Glaciar Perito Moreno e o 

Parque Nacional Tierra del Fuego. Poderemos apreciar a flora e a fauna 

características da região, e curtir a tranqüilidade. 

 

Atividades 

 

Dia 1: BUENOS AIRES, TARDE LIVRE, JANTAR SHOW DE TANGO 

À NOITE 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Ezeiza e traslado ao hotel escolhido na 

cidade de Buenos Aires. Dia livre. À noite iremos para um Jantar Show numa das 

muitas casas de tango, onde poderá curtir um delicioso jantar e um show 

profissional de tango. 

Dia 2: BUENOS AIRES, CITY TOUR 

Depois do café da manhã realizaremos o city tour, visitando a Plaza de Mayo, 

onde estão a Catedral Metropolitana e a Casa Rosada, o teatro Colón, o bairro La 

Boca com a sua famosa rua Caminito e a renovada região portuária de Puerto 

Madero com os seus internacionalmente famosos restaurantes. Traslado de volta 

ao hotel. Tarde livre. 

Dia 3: BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO MADRYN 



 

Desjejum e traslado ao Aeroparque para pegar o vôo rumo a Trelew. Chegada em 

destino e traslado à cidade de Puerto Madryn ao hotel escolhido. Resto do dia 

livre. 

Dia 4: PUERTO MADRYN, PENINSULA VALDES COM 

OBSERVAÇÃO DE BALEIAS 

Desjejum e partiremos cedo para uma excursão de dia completo à Península 

Valdés. Ao longo do percurso deste acidente geográfico iremos nos detendo nos 

pontos mais salientes. Passaremos pelo centro de interpretação Ameghino, onde 

teremos uma introdução de tudo aquilo que veremos durante o nosso percurso. 

Desde o mirante poderemos divisar a Ilha dos Pássaros. Continuaremos o nosso 

caminho até Puerto Pirámide, onde embarcaremos num barco semi-rígido para 

realizar a observação da Baleia Franca Austral, que ente os meses de Junho e 

Novembro chega às águas tranqüilas do Golfo Novo para parir e se reproduzir. 

Continuamos o nosso percurso passando por Punta Pirámide, onde veremos 

lobos marinhos de um pelo. Posteriormente prosseguiremos o nosso itinerário 

para chegar a Caleta Valdés, local onde se apreciam os elefantes marinhos. 

Nosso percurso do dia se completa indo até Punta Delgada e Punta Norte, local 

habitual de ataque de orcas entre Fevereiro e Março, para posteriormente iniciar o 

regresso em direção a Puerto Madryn, onde chegaremos ao final da tarde. À noite 

recomendamos jantar em algum dos excelentes restaurantes de mariscos da 

cidade. 

Dia 5: PUERTO MADRYN, DIA LIVRE – USHUAIA 

Desjejum e dia livre para curtir Puerto Madryn e os arredores. Poderemos 

percorrer o interessante Eco Centro, onde através de diferentes métodos se 

mostram as diversas espécies da fauna marinha. Também recomendamos ir até a 

Praia El Doradillo, excelente lugar para fazer observação de baleias desde o 

litoral, especialmente quando a maré estiver alta. 

Como tour opcional sugerimos partir bem cedo para visitar a Pingüinera de Punta 

Tombo, onde se concentra uma população de aproximadamente um milhão de 

exemplares desta espécie.  Depois continuaremos em direção ao porto de 

Rawson para finalizar a nossa visita a Gaiman, uma das cidades que a 

comunidade galesa fundou durante as migrações do Século XIX. Ali poderemos 

curtir um riquíssimo chá Gales com uma maravilhosa variedade de pasteis. No 



 

caso de fazer esta excursão opcional, um traslado privado nos levará diretamente 

ao aeroporto de Trelew para pegar o vôo para Ushuaia. 

À noite, chegada ao hotel em Ushuaia e traslado ao hotel escolhido. 

Dia 6: USHUAIA – CITY TOUR  

Desjejum e pela manhã realizaremos o city tour pela cidade. Resto do dia livre. 

Dia 7: USHUAIA, DIA LIVRE PARA REALIZAR EXCURSOES 

OPCIONAIS 

Desjejum. Este dia recomendamos a excursão opcional com saída pela manhã  

em direção ao Parque Nacional Tierra del Fuego, no meio de um marco de 

montanhas e bosques frios de uma beleza impar, posteriormente chegando a Baía 

Lapataia, frente ao Canal Beagle. Regresso ao hotel. 

Dia 8: USHUAIA – CALAFATE – TARDE LIVRE 

Desjejum e traslado ao aeroporto para pegar o vôo com rumo a Calafate. Chegada 

a destino e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem e resto do dia livre. 

Dia 9: CALAFATE – VISITA GLACIAR PERITO MORENO 

Desjejum e excursão dia completo ao Glaciar Perito Moreno, o mais famoso dos 

glaciares, declarado patrimônio natural da humanidade pela UNESCO. Tem uma 

superfície de 195 km2, uma largura de 5 kms e uma altura de até 60 mts sobre o 

nível do lago. Poderemos observar toda a sua grandeza desde as passarelas 

localizadas na frente. Consultar por suplemento para realizar o Minitrekking sobre 

o Glaciar Perito Moreno, realizando com guias de montanha uma caminhada de 2 

horas sobre a imponente geleira, depois será o almoço num abrigo de montanha 

(levar lanche Box), regressando às passarelas para estar aproximadamente uma 

hora e meia curtindo a vista maravilhosa. Regresso ao hotel. 

Dia 10: CALAFATE – DIA LIVRE PARA REALIZAR EXCURSÕES 

OPCIONAIS 

Desjejum. Durante este dia recomendamos realizar a excursão opcional “Estância 

Cristina” (Fazenda), navegando o Lago Argentino entre icebergs e com vistas 

imponentes da frente ocidental do Glaciar Upsala; depois pelo canal Cristina até 



 

desembarcar na Estância Cristina, onde poderemos realizar muitas atividades. 

Outra opção interessante é realizar a Navegação Todo Glaciares, visitando a 

frente do Glaciar Upsala e desembarcando na Baía Onelli (se o gelo permitir) e 

navegando perto do glaciar Moreno. Uma versão mais curta e econômica é a 

Navegação Rios de Gelo, que navega o Lago Argentino, mas sem passar pelos 

lugares mencionados anteriormente, sendo o complemento ideal para aqueles que 

visitaram o Glaciar Perito Moreno previamente. Regresso ao hotel e hospedagem. 

Dia 11: CALAFATE – BUENOS AIRES 

Desjejum e traslado ao aeroporto de El Calafate para pegar o vôo com destino a 

Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem. Resto do dia 

livre. 

Dia 12: BUENOS AIRES, DIA LIVRE 

Desjejum e Dia Livre.  Opcional, recomendamos uma visita a uma fazenda, onde 

poderá curtir um típico dia de campo com almoço incluído que consiste em 

churrasco e pratos tradicionais, além de presenciar o espetáculo da Festa 

Gaucha. 

Dia 13: BUENOS AIRES 

Desjejum e traslado ao aeroporto de Ezeiza para pegar o vôo de regresso. 

 

Reservas sujeitas a disponibilidade, poderia ser utilizada uma alternativa de 

hotelaria similar.  

Dependendo do dia da chegada a Argentina, a distribuição de noites em 

Buenos Aires pode variar a ordem. 

Observação de Baleias de Junho a Novembro. 

 

 

 

 



 

Incluído 

 

 4 noites de hospedagem em Buenos Aires 

 City Tour em Buenos Aires 

 Jantar Show de Tango 

 2 noites de hospedagem em  Puerto Madryn 

 Excursão à Península de Valdés com Navegação e Observação de Baleias 

 3 noites de hospedagem em Ushuaia 

 City Tour em Ushuaia 

 3 noites de hospedagem em Calafate 

 Excursão Glaciar Perito Moreno 

 Todos os desjejuns 

 Traslados de chegada e saída em todos os aeroportos 

 Excursão Parque Nacional Tierra del Fuego com Trem do Fim do Mundo 
 
 

Não incluído 

 

 Bilhetes internos Buenos Aires – Trelew – Ushuaia –Calafate – Buenos 
Aires 

 Taxas de aeroporto e de segurança 

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 


