Patagónia Comfort - Especial fim de ano
Argentina e Chile. Alojamento em hotéis em quartos duplos ou individuais com wc privativo.

DESTINO
Argentina.

Descrição

TIPO
Cultural, Natureza,
Descoberta, Navegação, .

DURAÇÃO
Patagónia, região mítica onde a Natureza é imponente.
Percorreremos a Patagónia através de 2 países, o Chile e a Argentina, explorando e visitando alguns
dos locais mais emblemáticos da Patagónia como o Parque Torres del Paine, o glaciar Perito Moreno,
o fiorde Ultima Esperanza e o canal Beagle e Ushuaia na Tierra del Fuego.
Escolhemos alojamentos em quartos duplos ou individuais com wc para usufruto e conforto dos
participantes.

13 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - El Calafate

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a El Calafate

Hotel

-

3

El Calafate - El Chalten - Cerro Torre

Hotel

P - Lunch box

4

El Chalten - El Calafate

Hotel

P

5

Passeio de barco no Glaciar Perito Moreno

Hotel

P

6

El Calafate

Hotel

P

7

El Calafate - Puerto Natales

Hotel

P

8

Parque Nacional Torres del Paine - Puerto Natales

Hotel

P

9

Passeio de barco no fiorde Ultima Esperanza e glaciares Balmaseda e
Serrano

Hotel

P - Lunch box

10

Puerto Natales - Punta Arenas - Ushuaia

Hotel

P

11

Passeio de barco no Canal Beagle

Hotel

P

12

Voo Ushuaia - cidade de origem

-

P

13

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - El Calafate
Voo com destino a Calafate com escalas intermédias. Noite em voo.
2: Chegada a El Calafate

Chegada a Calafate, após escala em Buenos Aires, onde trocaremos de aeroporto para voarmos até Calafate.
Chegada, assistência no aeroporto e transporte até ao hotel.
Check-in e tempo livre.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
3: El Calafate - El Chalten - Cerro Torre
Pequeno-almoço no alojamento, check-out e ida em autocarro expresso até à pitoresca povoação de El Chaltén, situada no sopé
do Fitz Roy, esta montanha que tem o nome de Robert Fitz Roy,o capitão do navio HMS Beagle, que transportou Charles Darwin
na sua famosa viagem. O Fitz Roy é uma montanha belíssima, considerada um grande desafio para muitos alpinistas e escaladores,
pois as suas paredes verticais requerem uma técnica apurada. Esta montanha também atraí muitos fotógrafos devido à sua grande
beleza.
Iremos, em veículo, através da estepe que circunda os lagos Argentino e Viedma até ao local de início da caminhada "Cerro
Torre Trail" onde teremos incríveis vistas para a montanha. A partir desde ponto, o guia pode realizar uma caminhada até
Laguna Torre, situada a 9 km de El Chaltén. O trilho segue o vale escavado por um antigo glaciar.
Noite de hotel em El Chaltén.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
4: El Chalten - El Calafate
Depois do pequeno-almoço teremos tempo livre em El Chaltén para explorar a cidade até às 18:00, hora que regressaremos ao
hotel em Calafate.
Neste dia poderá realizar a visita opcional ao "Lago do Deserto". Contacte-nos para mais informações.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
5: Passeio de barco no Glaciar Perito Moreno
Hoje, iremos visitar uma das maravilhas naturais do planeta: o Glaciar Perito Moreno.
Este é um dos glaciares mais emblemáticos da Patagónia com um lençol de gelo de cerca de 22 mil quilómetros quadrados e o
terceiro maior do mundo, somente encontramos maiores glaciares na Antártida (14 Milhões de km2) e Gronelândia ( 1 Milhão de
quilómetros Km2).
Devidos às condições ambientais favoráveis, o Perito Moreno é o único glaciar no planeta que apresenta as diferentes fases de
erosão.
A estrada leva-nos a um miradouro em frente ao glaciar, onde estaremos a poucos metros da parede de gelo. É impressionante o
som ensurdecedor dos grandes blocos de gelo a cairem no lago de cor azul turquesa Esta visão é inesquecível e uma experiência
incrível.
Iremos em embarcação até cerca de 400 metros da parede sul do glaciar, durante a navegação, iremos encontrar icebergues ou
blocos de gelo de grande beleza natural.
Regresso ao hotel.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
6: El Calafate
Dia livre em Calafate para passar o último dia de ano.
Jantar de final de ano livre mas pode contactar a Papa-Léguas para enviarmos uma proposta em função do número de
participantes.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
7: El Calafate - Puerto Natales
Depois do pequeno-almoço, tomaremos um autocarro público para nos levar a Puerto Natales (aprox. 6 horas de duração).
Chegada e transporte para o alojamento, check-in e tempo livre para explorar a cidade.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
8: Parque Nacional Torres del Paine - Puerto Natales
Bem cedo pela manhã, deixaremos Puerto Natales, rumo ao Parque Nacional das Torres del Paine (90 minutos de duração) através
de espectaculares paisagens da estepe patagónica.
O Parque Nacional foi declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco devido à sua beleza e aos valores naturais que
encerra dentro do seu perímetro, surpreendendo qualquer viajante habituado a calcorrear regiões de grande beleza natural.
Iremos admirar algumas das mais emblemáticas vistas do parque, como as do Lago Nordenskjöld, Salto Grande e Cuernos del
Paine.
Por fim, visitaremos, um miradouro com vistas para o Lago Grey e regressamos a Puerto Natales ao fim do dia.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
9: Passeio de barco no fiorde Ultima Esperanza e glaciares Balmaseda e Serrano
Depois do pequeno-almoço, iremos para o porto de Puerto Natales para um passeio de barco através do Fiorde Ultima Esperanza,

enquadrado por belíssimas montanhas, onde poderemos observar algumas cascatas de gelo e uma grande variedade de espécies de
aves, sobretudo na região dos glaciares Balmaseda e Serrano.
Esta região da Patagónia chilena pertence à área do Parque Nacional Bernardo O Higgins e é sem dúvida, uma das zonas mais
fascinantes do sul do Chile.
Regresso a Puerto Natales pelas 17:30 da tarde.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
10: Puerto Natales - Punta Arenas - Ushuaia
Deixaremos Puerto Natales, bem cedo pela manhã.
Sairemos de autocarro expresso com destino a Punta Arenas e depois Ushuaia.
À chegada a Ushuaia, teremos um transfere até ao hotel.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
11: Passeio de barco no Canal Beagle
Depois do pequeno-almoço, iremos a pé até ao cais de Ushuaia para embarcarmos num passeio de barco através do lendário Canal
Beagle.
Visitaremos a ilha Alicia onde encontraremos uma colónia de leões-marinhos, várias espécies de aves como corvos-marinhos e o
seu farol, chamado "Les Eclaireurs" e que data de 1919. Na direcção Oeste, as vistas para a cordilheira Darwin são imponentes,
enquanto que para os lados de Ushuaia, veremos a cordilheira dos Andes.
A parte da tarde, é livre para explorarmos Ushuaia.
Opcionalmente, poderá visitar uma "pinguinera" em Estancia Harberton.
Noite em hotel/lodge em quarto duplo com casa de banho privativa.
12: Voo Ushuaia - cidade de origem
Pequeno-almoço e tempo livre até ao transporte para o aeroporto para o voo de regersso à cidade de origem.
Possibilidade de "stop over" de 1 ou 2 noites em Buenos Aires, mediante suplemento.
13: Chegada à cidade de origem
Chegada á cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
26/12/2019 - € 1.785
Preço do Voo desde: € 1600,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 550,00

Notas
Nota 1: GMT/UTC -3 ()
Nota 2: Se pretender saber sobre o custo de vida no país, veja aqui http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transferes aeroporto - hotel - aeroporto em El Calafate e Ushuaia;
Todos os transferes durante o itinerário: autocarros expresso e privado;
Guias locais de língua espanhola;
Guia de trekking para a caminhada "Cerro Torre Trail";
Visita ao glaciar Perito Moreno;
Safari Nautico;
Dia completo de visita ao Parque Nacional Torres del Paine;
Passeio de barco no Fiorde Ultima Esperanza e glaciares Balmaseda e Serrano;
Passeio de barco no Canal Beagle;

• Pequenos-almoços e 2 almoços "Box lunch".
• Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Entradas nos parques nacionais (cerca de 70 USD);
Ceia de fim de ano;
Gratificações;
Bebidas e refrigerantes nas refeições incluídas;
Visitas opcionais;
Qualquer item não descriminado como incluído;
Transferes entre aeroportos em Buenos Aires;

Actividades opcionais
• Visita a Buenos Aires;
• visita à Pinguinera em Ushuaia;

Equipamento
- Saco/mala de viagem flexível (que não seja rígida);
- Mochila de dia;
- 2 mudas de roupa térmica (tronco);
- Botas/sapatos confortáveis para caminhar, impermeáveis e com sola aderente;
- Meias para caminhar;
- Calças de trekking,leves, quentes e confortáveis;
- Forro polar;
- Corta-vento e impermeável;
- Calças impermeáveis;
- Luvas (opcional);
- Roupa casual para o tempo livre e cidades;
- Gorro e chapéu para o sol;
- Óculos de sol;
- Protector solar (os raios ulta-violeta são muito fortes durante a primavera de Setembro a Dezembro);
- Objectos de higiene pessoal;
As condições climatéricas na Patagónia são imprevisíveis. Não estará muito frio mas está sempre muito vento. Vestir-se em
camadas é o mais aconselhável

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses, após a data de regresso.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt
Não é necessário visto para a Argentina e o visto do Chile trata-se na fronteira.

Condições Particulares
Desistências: Se o cliente desistir da viagem entre 59 e 30 dias da data de partida, terá que pagar 40% do valor do programa terra.
Se o cliente desistir da viagem entre 29 e 15 dias da data de partida, terá que pagar 60% do valor do programa terra.
Se o cliente desistir a menos de 15 dias da data de partida, terá que pagar 100% do valor do programa terra.
© 2019 PAPA-LÉGUAS, Viagens e Turismo, Lda.
Rua Conde de Sabugosa, 3F 1700-115 Lisboa Portugal
Telefone: 00 351 21 8452689/90 . Fax: 00 351 21 8452693 . RNAVT: 2275 . RNAAT 67/2014
www.papa-leguas.com

