
ROTEIRO DIA-A-DIA GRUPOS TRANSMUNDI COM GUIAS BRASILEIROS 

A PATAGÔNIA ARGENTINA E SEUS ENCANTOS 

Saída: 20 Janeiro 2018 

Duração: 08 noites 

Argentina (Buenos Aires, El Calafate e 
Ushuaia) 

01º DIA (20/01) | RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO 
- BUENOS AIRES 
Apresentação no aeroporto e embarque com 
destino a Buenos Aires. Chegada e traslado ao 
Hotel, restante do dia livre para atividades. 
Hospedagem.  

02º DIA (21/01) | BUENOS AIRES 
Café da manhã no hotel e saída para um city tour 
conhecendo a bela Buenos Aires, com destaque 
para os bairros de Recoleta, com paradas no El 
Caminito e La Bombonera. Restante do dia livre 
para atividades independentes. Hospedagem. 

03º DIA (22/01) | BUENOS AIRES - USHUAIA 
Café da manhã no hotel e em horário previsto 
traslado ao aeroporto e embarque com destino a 
Ushuaia. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem. 

04º DIA (23/01) | USHUAIA 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao 
Parque Nacional da Terra do Fogo. Durante o 
passeio iremos conhecer e apreciar a paisagem da 
floresta subantártica, localizada no litoral do Canal 
de Beagle, sudoeste da província da Tierra del 
Fuego, Antártida e Ilhas do Atlântico Sul. Chegando 
a estação do trem do fim do mundo, faremos a 
visita a bordo do Ferrocarril Austral Fueguino 
(bilhete de trem incluído). Durante o trajeto do 
trem iremos ouvir um pouco sobre a história da 
região com parada para fotos. Já na baia de Ushuaia 
teremos uma excelente visão das ilhas Navarino e 
Hoste, no lado chileno do arquipélago, e da ilha 
Redonda. Faremos uma curta parada na "Casita del 
Bosque", para apreciar as iguarias locais. Em 
seguida parada para observar um dos "diques de 
castores". Terminaremos nossa visita no parque na 
Baía Lapataia, lugar onde termina a Rodovia 
Nacional 3 e união das fronteiras Sul e Oeste. 
Retorno ao hotel. Hospedagem. 

05º DIA (24/01) | USHUAIA 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes, compras e ou passeios opcionais. 
Hospedagem. 
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06º DIA (25/01) | USHUAIA - EL CALAFATE 
Café da manhã no hotel e em horário previsto 
traslado ao aeroporto e embarque com destino a El 
Calafate. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.  

07º DIA (26/01) | EL CALAFATE 
Café da manhã no hotel e saída pela Rodovia 11 em 
direção ao Parque Nacional Los Glaciares. 
Passaremos pela beira do Lago Argentino e 
seguiremos em direção ao Brazo Rico. No Parque 
Nacional, iremos para a "Curva de los Suspiros”, de 
onde sairemos para ver o Glaciar Perito Moreno. 
Em seguida, parada no Puerto Bajo de Las Sombras 
(Cais sob as sombras) onde os que queiram navegar 
possam embarcar num cruzeiro para ver mais de 
perto da parede sul do Glaciar (não incluído). 
Continuaremos, pelas passarelas frontais do Glaciar, 
para vê-lo de diferentes ângulos e para se possível 
apreciar o desprendimento de pequenos pedaços 
de gelo, uma atração do Glaciar, por provocar um 
alto estrondo. Retorno para El Calafate. 
Hospedagem. 

08º DIA (27/01) | EL CALAFATE 
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades 
independentes, compras e ou passeios opcionais. 
Hospedagem. 

09º DIA (28/01) | EL CALAFATE - BRASIL 
Café da manhã no hotel e em horário previsto 
traslado ao aeroporto e embarque de retorno ao 
Brasil.  

O PROGRAMA INCLUI: 
• Passagens aéreas internacionais;
• 08 noites de hospedagem com café da manhã;
• City Tour panorâmico em Buenos Aires;
• Visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo em

Ushuaia;
• Bilhete do Trem do Fim do Mundo em Ushuaia
• Visita ao Parque Nacional Los Glaciares em El

Calafate;
• Todos os traslados;
• Acompanhamento de Guias Profissionais

brasileiros durante a viagem;
• Seguro de viagem com cobertura de US$ 24.000;
• Seguro de cancelamento de até US$ 3.000;
• Carregadores de malas nos hotéis e portos;
• Kit de viagem.

VALORES DO PACOTE: 
Em acomodação dupla US$ 2.589 

Em acomodação individual US$ 3.599 

Taxas de embarque US$ 110 

Imposto de renda retido na fonte 3,9% 
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Importante 
• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de

acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos em
Reais ao câmbio do dia do fechamento do pacote.

• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.

• Preços, datas e condições de pagamento sujeitos a
reajustes sem prévio aviso.

• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.

• Eventuais taxas municipais deverão ser pagas
localmente pelos passageiros nos hotéis.

• O Imposto de renda retido na fonte é calculado em
cima do valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.

FORMA DE PAGAMENTO: 
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma 
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas 
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou 
em cheques, com quitação até 30 dias antes do 
embarque). 

Entrada de US$ 519 + taxas 
e saldo em 10 parcelas de US$ 207 
(com base em acomodação dupla). 

NECESSÁRIO: 
• Cópia do Passaporte.
• Contrato Transmundi preenchido e assinado.

OBSERVAÇÃO:  
Informamos a dificuldade para conversão das notas 
antigas de Dólares Americanos fora dos Estados 
Unidos.  

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 
Buenos Aires Hotel NH Crillon 

Calafate Unique Luxury Patagonia 

Ushuaia Lennox Hotel 

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM! 
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https://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-buenos-aires-crillon?campid=8435708&ct=287135528&gclid=EAIaIQobChMIy5zR5uez1QIVFYGRCh1aSgZoEAAYASAAEgIEYfD_BwE&dclid=CL_hrujns9UCFU8tHwodgd4K-A
http://www.hotels-unique.com/es/hoteles/uniqueluxurypatagonia/
http://lennoxhotels.com/ushuaia/

