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Argentina - Patagônia - El Calafate  

 1º Dia - Origem / Buenos Aires / El Calafate  
Embarque em voo com destino a El Calafate (Conexão em Buenos Aires). Chegada e traslado ao hotel escolhido.  

 2º ao 6º Dia - El Calafate  

Passeios inclusos:  

● Glaciar Perito Moreno - Saída pela manhã para visita ao Parque Nacional Los Glaciares a 80 km da cidade. Este parque foi 
declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A geleira mais famosa é o Glaciar Perito Moreno, o único do mundo  
que cresce sobre a água, separando o Braço Sul do Braço Rico. A partir das passarelas, pode-se observar suas paredes de  
60 m de altura de onde eventualmente desprendem-se pedaços que caem dentro do lago e que fazem do passeio um 
espetáculo indescritível. Almoço não incluso.  

● Navegação Safari Náutico - Navegação que se realiza a partir do Porto “Bajo de las Sombras”, a 6km do Miradouro do Glaciar. 
De lá, o barco navega pelo Braço Rico do Lago Argentino, o que permite apreciar o clima e os deslizamentos de terra que 
ocorrem na face do Glaciar Perito Moreno.  
 
● Navegação Todos os Glaciares  - Saída do hotel a partir das 07h00 para o Porto Bandera, a 47 km de El Calafate. Embarque 
às 08h30 e às 09h00 inicia-se a navegação pelo braço norte do Lago Argentino. Travessia da Boca do Diabo com destino ao 
Canal Upsala, passando entre os icebergs que se desprendem do Glaciar Upsala, continuação pelo canal Spegazzini 
contemplando os glaciares Seco, Heim Sur e Peineta. Desembarque na base do glaciar Spegazzini e caminhada de 300m pela 
trilha em meio à vegetação, com paradas em mirantes, até o Refúgio Spegazzini. Tempo livre para almoço (não incluso). 
Retorno para o barco e navegação para o Porto Bandeira com chegada prevista para às 16h00. Traslado para El Calafate. 
Chegada no hotel por volta das 17h00. 

 7º Dia - El Calafate / Buenos Aires / Origem  
Traslado para o Aeroporto e embarque para a cidade de origem.  
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local."  

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)  

Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.  

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. Não nos responsabilizamos por problemas que possam 
vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado.  

NÃO SÃO ACEITAS para embarque: Fotocopias de documentos, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras emitidas por 
entidades de classe CREA, OAB, CRM e entidades militares. Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a 
ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado.  

Passeios calculados em base de tour regular guiados em espanhol ou inglês. 

INCLUI: Hospedagem com café da manhã em El Calafate. Traslados e passeios em base regular guiados em espanhol ou 
inglês. Passeios inclusos Perito Moreno, Navegação Safari Náutico e Navegação Todos os Glaciares. 

NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


