
 
 

1 º Dia.   Buenos Aires.  Chegada. Recepção no aeroporto e traslado semiprivatizo 
para o hotel de sua escolha. 
                                       Alojamento. 
2 º Dia.   Buenos Aires.  Café da manhã no hotel. Em horário a ser indicado, 
assistência e traslado para o aeroporto. 

Bariloche      .  Chegada. Recepção no aeroporto e traslado em serviço 
regular para o hotel de sua escolha. Alojamento 

3 º Dia.  Bariloche .        Café da manhã no hotel. Meio dia de visita ao Circuito 
Chico em S.Regegular.Meio dia excursão cidade-circuito Chico. A viagem 
começa a partir de Bariloche, na Av. Exequiel Bustillo. A estrada é asfaltada, 
sinuosa e faz fronteira com o Lago Nahuel Huapi. No km 8 fica Playa Bonita, 
apreciando a Ilha Huemul. Depois de atravessar diferentes paisagens, você 
chega ao pé do Cerro Campanario. Teleférico opcional de onde você pode 
ver os lagos Nahuel Huapi e Perito Moreno, a Lagoa El Trébol, as Penínsulas 
de San Pedro e LlaoLlao, a Ilha Victoria, o Otto, López, Goye, Catedral e a 
Cidade das Colinas de Bariloche. Após a viagem, e depois a península de 
San Pedro, você chega à Península de Llao-Llao, lá o grande Hotel Llao-Llao, 
a capela San Eduardo, joias arquitetônicas da região, no Lago Nahuel Huapi: 
Puerto Pañuelo. Continuando a viagem você atravessará os campos de golfe, 
a ponte Angostura sobre o rio de mesmo nome que liga os Lagos Moreno e 
Nahuel Huapi e Bahía López ao pé da colina homônmua. Mais adiante você 
chega ao Ponto Panorâmico, que constitui uma varanda natural com vista 
para o Lago Moreno e a Península llao-Llao. Então você atravessa a ponte 
que atravessa o Lago Moreno em sua estreiteza, fazendo fronteira com a 
Laguna El Trébol. 

4 º Dia.   Bariloche .  Café da manhã no hotel. Dia Livre. Opcional Cerro Catedral. 
5 º Dia.  Bariloche.  Café da manhã no hotel.  Em horário a ser indicado, assistência 

e traslado para o aeroporto. 
El Calafate. Chegada. Recepção e traslado para o hotel. Acomodação 

6 º Dia.  El Calafate Excursão ao Glaciar Perito Moreno com entrada para o Parque 
incluída. A geleira, nomeada em homenagem ao grande explorador argentino 
do século passado, é uma das poucas no mundo em progresso. Isso fez dele 
um dos maiores espetáculos naturais da América do Sul. De tempos em 
tempos, sua frente de 60 metros. de altura, emite grandes paredes de gelo 
como edifícios que caem nas águas do Brazo Rico ou do Canal de los 
Témpanos, e depois navegam pelo Canal em direção ao corpo principal do 
lago. Mas isso não é tudo. A geleira, à medida que avança, se aproxima da 



 
 

Península de Magallanes, na margem oposta do lago e ponto do setor de 
passarelas e mirantes. O ciclo leva de 4 a 6 anos e acaba dividindo o lago em 
dois. O Brazo Rico com seu reservatório sobe acima de seu nível em 
aproximadamente 35 metros. As águas lentamente perfuram em um túnel em 
frente à geleira até que a pressão faz com que ela despenque. O espetáculo 
é indescritível. As águas correm para ondas gigantescas, e então começam 
todo o processo novamente.  

 
7 º Dia.  El Calafate.  Café da manhã no hotel. Em horário a ser indicado, assistência 

e traslado para o aeroporto.  
Ushuaia. Chegada. Recepção e traslado para o hotel. Acomodação 

8 º Dia.  Ushuaia Excursão de meio dia ao Parque Nacional Tierra del Fuego com 
entrada para o Parque incluído. 12 km a oeste de Ushuaia fica a entrada do 
Parque Nacional Tierra del Fuego, o único com uma costa marítima em nosso 
país. Ocupa uma área de 63.000 hectares onde lengas, cerejas, ñires, 
calafas, notros, flores como orquídeas, violetas e senecios coexistem. Um 
passeio por este Parque Nacional, além de oferecer múltiplas vistas 
panorâmicas sobre o Canal do Beagle emoldurado pelas montanhas e pela 
floresta, nos aproxima da Natureza. A oportunidade de respirar o ar do mar 
junto com o perfume da floresta é o privilégio de poucos. Seguiremos o trajeto 
ao longo do caminho que traça uma faixa muito fina na encosta da montanha; 
Passaremos entre pântanos de turfa, barragens de castor e chegaremos ao 
rio Lapataia. Ao atravessá-la, a rota se torna sinuosa e pontilhada com 
vegetação de arbustos, com vista panorâmica, como sobre a Lagoa Verde. 
Kaikenes e Bandurrias chegam aqui todo verão. Se você quer se sentir como 
o protagonista de uma história, você recomendamos a caminhada ao longo 
da Trilha que leva à Lagoa Negra ou à Trilha dos Castores de Los, para 
interpretar o trabalho desses animais curiosos.  
Em seguida, começa a reta final até Lapataia (fim da Rota Nacional nº 3), 
onde os antigos habitantes da área deixaram seus testemunhos: as conchas, 
sítios arqueológicos incríveis. Antes de retornar a Ushuaia, uma parada é feita 
em frente ao Lago roca, cuja cor varia de acordo com o clima, com a 
possibilidade de degustar um chocolate na confeitaria.  

. 
9 º Dia.  Ushuaia.  Café da manhã no hotel.  Em horário a ser indicado, assistência 

e traslado para o aeroporto. 
Buenos Aires .  Chegada. Recepção no aeroporto e traslado em serviço 
regular para o hotel de sua escolha.  Alojamento 

10 º Dia.  Buenos Aires .  Café da manhã no hotel. Excursão de meio dia City tour 
em serviço regular (regresso ao hotel por conta própria).. Visita de meio dia 
da cidade. Descubra a Cidade Autônoma de Buenos Aires a partir da Avenida 
9 de Julio, o mais importante Teatro Lirico da Argentina Teatro Colon, 
Obelisco. Vamos desviar pela Av. De maio até a construção do Congresso 
Nacional que, juntamente com a Praça de Maio, a Catedral, a Casa do 
Governo e o Cabildo compõem o centro cívico de Buenos Aires. 
Continuaremos para os bairros do Sul e o tradicional San Telmo onde o tango 
teve seu início e o bairro colorido de La Boca com sua típica rua do Museu 
Caminito. 

11º Dia.  Buenos Aires.Café da manhã no hotel. Dia Livre. Escolha um opcional. 
12 º Dia.  Buenos Aires.Café da manhã no hotel. Em horário a ser indicado, 

assistência e traslado para o aeroporto. 
 
 



 
 
 
Nosso Preço Inclui: 
Buenos Aires  
» Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em serviço Semiprivado. 
» 01 Noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã e impostos incluídos. 
 
 
Bariloche 
» Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em serviço Regular. 
» Meio dia de visita ao Circuito Chico em serviço regular 
» 03 Noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã e impostos incluídos. 
 
 
El Calafate. 
» Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em serviço Regular 
»      Excursão ao Glaciar Perito Moreno SIB com ingresso incluso.  
» 02 Noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã e impostos incluídos 
 
 
Ushuaia. 
» Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em serviço Regular 
»  Excursão Tierra del Fuego National Park SIB com entrada incluso 
 » 02 Noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã e impostos incluídos 
 
 
Buenos Aires 
» Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto em serviço Semiprivado. 
» Excursão de meio dia City tour em serviço regular (regresso ao hotel por conta própria). 
» 03 Noites de alojamento no hotel selecionado com café da manhã e impostos incluídos. 
» Cassino Puerto Madero: Entrada grátis e Drink de Boas-vindas (maiores de 18 anos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Preços em Us$ por pessoa – Forma de pagamento: Entrada 25% e Saldo em 9 X nos cartões VISA/Mastercard 

 

 

Hotel Vigencia Tarifa por Pax 

  
S

GL 
DBL TPL 

  Categoría 5*   
BUE:Intercontinental (Deluxe)  
BRC: Villa Huinid Bustillo (Std)  
El Calafate: Xelena (Sd vista 
lateral) 
USHUAIA:  Las Hayas (Standard) 

01 AGO 2021 / 31 AGO 2021 2491 1329 1186 
01 SET 2021 / 30 SET 2021 2368 1268 1132 
01 OUT 2021 / 31 OUT 2021 2214 1239 1081 
01 NOV 2021 / 31 DEZ 2021 2368 1268 1108 
01 ENE 2022 / 28 FEV 2022 2553 1381 1211 
01 MAR 2022 / 31 MAR 2022 2269 1287 1128 

  Categoría 4*   

BUE: NH Cty (Standard)  
BRC: NH Edelweiss (Standard) 

El Calafate 
Mirador del Lago (Economy) 
USHUAIA 
 Fueguino (Standard) 

01 AGO 2021 / 31 AGO 2021 2054 1135 1119 

01 SET 2021 / 30 SET 2021 1825 1029 1000 

01 OUT 2021 / 31 OUT 2021 1904 1036 1009 

01 NOV 2021 / 31 DEZ 2021 2045 1106 1069 

01 ENE 2022 / 28 FEV 2022 2148 1179 1148 

01 MAR 2022 / 31 MAR 2022 1935 1073 1053 

  Categoría 3*   
BUE: Two Buenos Aires (Standard) 
BRC: Kenton Bariloche (Classic) El 
Calafate: Rochester Calafate (Std 

Cerro) 
USHUAIA: Las Lengas (Standard) 

01 AGO 2021 / 31 AGO 2021 1622 895 912 

01 SET 2021 / 30 SET 2021 1433 801 786 
01 OUT 2021 / 31 OUT 2021 1567 868 827 

01 NOV 2021 / 31 DEZ 2021 1600 884 882 
01 ENE 2022 / 28 FEV 2022 1534 852 872 

01 MAR 2022 / 31 MAR 2022 1589 899 919 
 


