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Patagônia Argentina e Buenos Aires 
Ushuaia - El Calafate -  Buenos Aires 

 
                          
 
25/11/2019: Segunda-Feira: Porto Alegre > Buenos Aires > Ushuaia: 
Apresentação no aeroporto internacional de Porto Alegre para embarque com destino a Buenos Aires.  Após a 
chegada transfer para o Aeroparque com procedimento de embarque em voo com destino a cidade de Ushuaia. 
Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
26/11/2019: Terça-Feira: Ushuaia: 
Café da manhã e seguiremos para um passeio ao Parque Nacional Tierra Del Fuego, localizado a 12km de Ushuaia. 
Seguindo pela Rota Nacional nº 3, conheceremos no caminho o Rio Pipo, Monte Suzana, Bahia Enseada, ilha 
Redonda, Canhão Del Toro, lago Roca, Casita Del Bosque, lagoa Verde e Negra, Represa de Castores e Bahia de 
Lapataia, marcando o final da rota. O parque possui paisagens variadas e pitorescas: lagos, montanhas, glaciais, 
bem como uma variada fauna. À tarde faremos um passeio de barco pelo canal Beagle, até a ilha dos Lobos 
Marinhos. 
 
27/11/2019: Quarta-Feira: Ushuaia: 
Café da manhã e seguiremos para um passeio aos lagos Escondido e Fagnano. Conheceremos durante o trajeto o 
rio Olívia, Monte Cinco Hermanos, Vale Carabajal, Valle dos Huskies, Valle Terra Maior, Valle de Las Cotorras e 
Haruwen, Rancho Hombre até o Passo Garibaldi, ponto máximo do passeio, onde faremos a espetacular 
contemplação dos lagos Escondido e Fagnano.  À tarde em horário oportuno retornamos para Ushuaia. 
 
28/11/2019: Quinta-Feira: : Ushuaia > El Calafate: 
Café da manhã, em horário oportuno, seguiremos para o aeroporto com embarque em voo para El Calafate. Após a 
chegada transfer para o hotel, hospedagem. (Jantar incluído). 
 
29/11/2019: Sexta-Feira: El Calafate: 
Café da manhã, saída para visitar um dos mais maravilhosos e emocionantes cataclismos naturais que se observa no 
mundo, o Glaciar Perito Moreno. O glaciar está a 80km de El Calafate, durante o trajeto serão conhecidos os 
encantadores lugares da pré-cordilheira andina, costeando a margem sul do lago Argentino. Cruzando os rios 
Centinela e Mitre, chegaremos ao Braço Rico para entrar no Parque Nacional dos Glaciares. Seguindo pela margem 
do rio Rico, começamos a observar os tempanos flutuando sobre a água, até que por fim, surgirá diante de nossos 
olhos uma magnitude da natureza, o Glaciar Perito Moreno, que foi declarado pelas Nações Unidas patrimônio da 
humanidade. À tarde em horário oportuno retornamos para El Calafate. 
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30/11/2019: Sábado: El calafate: 
Café da manhã e seguiremos para um passeio fantástico de barco pelo lago Argentino, onde teremos a oportunidade 
de chegar próximo aos glaciais e ver de perto as enormes montanhas de neve e no meio do lago o iceberg. À tarde 
retornamos para El Calafate. 
 
01/12/2019: Domingo: El Calafate > Buenos Aires:  
Café da manhã, tempo livre em horário determinado transfer para o aeroporto com procedimento de embarque em 
voo com destino a Buenos Aires. Após a chegada, hospedagem. 
 
02/12/2019: Segunda-Feira: Buenos Aires:  
Café da manhã e faremos um city tour incluindo: bairro de Retiro, praça San Martin, catedral, palácio do governo 
municipal, casa Rosada, Palermo, Ricoleta, bairro La Boca, Porto Madero. À tarde tempo livre para passear na 
Florida. À noite, jantar com Show de Tango. (Incluído). 
 
03/12/2019: Terça-Feira: Buenos Aires > Porto Alegre:  
Café da manhã, manhã livre, atarde em horário determinado, transfer para o aeroporto com procedimento de 
embarque em voo com destino a Porto Alegre. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
 
 

 
Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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