
 

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES & USHUAIA 
 

 
Pacote regular – 6 dias (5 noites) 
 
Dia 1 – EL CALAFATE  
Chegada ao aeroporto de El Calafate e traslado ao hotel. 
Check-in no hotel dentro do horário regular. À tarde, tour 
“Balcón de Calafate” para explorar as cercanias da cidade 
de El Calafate que está localizada num árido planalto da 
estepe patagônica e é a porta de entrada do Parque 
Nacional Los Glaciares. O Parque Nacional, considerado 
Patrimônio Mundial da Unesco, tem um terço de sua área 
coberta por glaciares, formando o campo de gelo do Sul da 
Patagônia. O passeio inclui vistas espetaculares da cor 
turquesa do Lago Argentino.  
 
Dia 2 – EL CALAFATE 
Café da manhã* Dia de passeio “Ríos de Hielo”: partida em 
catamarã de Pueto Banderas, no Parque Nacional Los 
Glaciares, navegação nas águas do Lago Argentino, o maior 
da Argentina, entre incríveis icebergues e visita à Geleira 
Upsala, de beleza natural excepcional. Almoço incluso (box 
lunch). 
 
Dia 3 – EL CALAFATE 
Café da manhã* Dia de passeio para conhecer a Geleira 
Perito Moreno que tem uma altura média de 60m sobre o 
nível do Lago Argentino e 30km de comprimento, sendo 
uma das maiores reservas de água doce do mundo.  
Sugestão de opcional “Navegação de frente para a parede 
da geleria (1h hora de duração). 
 
 
 

Dia 4 – EL CALAFATE / USHUAIA  
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto de El Calafate. 
Embarque em voo com destino a Ushuaia.  Chegada à 
cidade conhecida como a mais austral do mundo ou a  
cidade do fim do mundo e traslado ao hotel.   
Nota: passagem aérea El Calafate/Ushuaia não inclusa no 
pacote. 
 
Dia 5 – USHUAIA  
Café da manhã* Pela manhã, visita ao Parque Nacional 
Terra do Fogo, localizado na parte mais sul do continente. 
A 11 km de Ushuaia, o parque é o paraíso dos amantes da 
natureza com seus rios, vales, lagos, florestas e turfeiras e 
uma fauna composta por raposas vermelhas, castores 
canadenses, coelhos e guanacos. 
 
Sugestão de opcional “Trem do Fim do Mundo” 
complementando o passeio da manhã.  
 
À tarde, navegação pelas águas do Canal de Beagle, 
estreito que separa as ilhas do extremo sul da Terra do 
Fogo e marca a fronteira entre a Argentina e o Chile, além 
de fazer a comunicação dos oceanos Atlântico e Pacífico. 
Durante o percurso, passagem pela Ilha dos Lobos 
Marinhos, Ilha dos Cormoranes, Farol Les Eclaireurs (sem 
descer nas ilhas) e visita à colônia de pinguins. 
 
Dia 6 – USHUAIA 
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. 
Em horário adequado, traslado ao aeroporto de Ushuaia. 
 

HOSPEDAGEM 
EL CALAFATE:  Hotel Kosten Aike ****    
USHUAIA: Hotel De Los Andes *** 
 
O PACOTE INCLUI 
• 5 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em 
similares; 
• Café da manhã nos hotéis e 1 almoço (box lunch); 
 Traslados e passeios em ônibus regular (seat in 

bus); 
 Guia local falando espanhol/inglês. 
 
 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
INDIVIDUAL DUPLO   TRIPLO 

USD 1.750,00 USD 1.280,00 USD 1.220,00 
 

Opcional Navegação de frente para geleria USD 45,00 
Opcional Trem do Fim do Mundo USD 80,00 

Preços sujeitos a alteração, válidos para o ano todo, exceto 
feriados de inverno (9 a 27 de julho). 

  

 
   
 
 
 


