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PATAGÔNIA – AGOSTO 2022 

01º dia - 09 agosto – 3ª.feira - São Paulo/Buenos Aires 

Apresentação direta no aeroporto Internacional de Guarulhos – São paulo, para 
embarque com destino a Buenos Aires. Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos 
estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante do dia livre. Hospedagem. Jantar. 
 
02º dia – 10 agosto – 4ª.feira – Buenos Aires / El Calafate 

Café da manhã. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque com 

destino a El Calafate. Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

03º dia – 11 agosto – 5ª.feira - El Calafate 
Café da manhã. Saída para visita de dia inteiro ao Glacial Perito Moreno, verdadeira 
maravilha da natureza, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Após 
percorrer cerca de 60km, chega-se ao Parque Nacional los Glaciares. Oportunidade 
para avistar a flora e a fauna por mais 20km até chegar ao glacial. Tempo livre para 
percorrer as passarelas e contemplar toda a majestosidade da geleira Perito Moreno 
nos mais diversos ângulos. Ao final do passeio, retorno ao hotel. 
 
04º dia – 12 agosto – 6ª.feira - El Calafate 
Café da manhã. Saída para o passeio em catamarã pela região dos glaciares. Em 
horário a ser informado, traslado a Puerto Punta Bandera, localizado 47 km do centro 
de El Calafate. Embarque em um catamarã a vela moderno, através do Braço Norte do 
Lago Argentino até o Canal Upsala, onde encontramos uma espetacular barreira de 
gelo. A partir daí, teremos uma vista panorâmica do Glaciar Upsala. Em seguida, 
iremos ao Spegazzini Canal, onde poderemos ver a Seco Glacier para chegar à frente 
do maior Parque Nacional Glaciar Spegazzini. 
 
05º dia – 13 agosto – sábado -  El Calafate / Ushuaia 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Ushuaia. 
Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
06º dia – 14 agosto – domingo - Ushuaia 
Café da manhã. Saída para visita ao Parque Nacional Terra do Fogo, localizado cerca de 
12km de Ushuaia, próximo da fronteira do Chile. Oportunidade para contemplar as 
magníficas paisagens naturais com lagos e baías, além de espécies típicas da flora 
andino-patagônica. Em seguida, embarque no trem do Fim do Mundo que inicia seu 
percurso partindo desde a estação do Parque Nacional. É um percurso de 7 Km do que 
foi o trem dos presos que saíam da prisão em Ushuaia para a encosta do Monte 
Susana , para obterem diferentes matérias de construção. A bordo do trem, vamos 

http://www.claudiocardosoviagens.com.br/
mailto:claudio@claudiocardosoviagens.com.br


 

CLÁUDIO CARDOSO VIAGENS E TURISMO LTDA 
Av. Vereador José Diniz, 3300 – conj. 410 – Campo Belo – CEP 04604-006 – São Paulo – SP  

Tel.: 11-2373-7669 - Cel.: 11-99410-4285 
Site: www.claudiocardosoviagens.com.br                                 E-mail: claudio@claudiocardosoviagens.com.br 

 

ouvir a história e desfrutar das magníficas paisagens compostas pelo sinuoso Rio Pipo, 
passando pela cachoeira Macarena, cemitério das árvores e pelo majestoso bosque. 
Durante todo o percurso, vamos ser acompanhados por um guia bilingüe do trem 
(inglês- espanhol) que explicará em detalhe a história do "trem dos presos". Chegada à 
estação do Fim do Mundo e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
07º dia – 15 agosto – 2ª.feira - Ushuaia 
Café da manhã. Saída até o porto turístico e embarque para navegação pela baía de 
Ushuaia e o Canal Beagle, para contemplar a cidade de Ushuaia em um de seus 
melhores postais. Esta cidade oferece uma paisagem única na Argentina com a 
combinação de montanhas, mar e bosques. Observaremos também os cerros Olivia e 
Cinco Hermanos, as Estancias Fique e Túnel. A navegação continuará em direção até o 
Farol Les Eclaireurs e avistaremos uma colônia de Corvo-marinho. No caminho de 
retorno, poderemos fotografar a Ilha dos Lobos - para desfrutar deste atrativo 
mamífero marinho- e a Ilha Despard, hábita natural de Corvo-marinho Imperiais. 
Durante a excursão observaremos diferentes espécies de aves: Petreles, Albatros, 
Skuas, Gaivotines Sudamericanos e Gaivotas Cocineras. Retorno ao porto e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre. 
 
08º dia – 16 agosto – 3ª.feira – Ushuaia / São Paulo 
Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário apropriado 
traslado ao aeroporto para embarque de volta a São Paulo. 
 
 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo ..........................................................US$ 3.026,00  

Suplemento para apto. individual.......................................US$   646,00    

 

PAGAMENTO: 12 VEZES SEM JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO 

 

Preço calculado para um mínimo de 20 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso          

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  4 estrelas 

• Refeições conforme programa 

• Ônibus de luxo com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista  

• Taxas de embarque  

• Visitas e entradas conforme programa  

• Guias locais falando português ou espanhol, 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
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SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Santander       

Agência 3829       

Conta corrente 13.003582-2      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Claudio Cardoso Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, 

Fevereiro de 2023. 
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