Argentina - Patagônia Austral Total - Ushuaia - 5 dias e 4 noites
 1º Dia - Origem / Ushuaia
Embarque com destino à Ushuaia. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
 2º Dia – Ushuaia

Entre o 2º e o 4º dia, passeios inclusos:
● Ilha dos Lobos e Pássaros - Saída para o passeio marítimo à Ilha dos Pássaros e Ilha dos Lobos. Partimos do porto navegando
na baía de Ushuaia para alcançarmos o Canal de Beagle. Passaremos ao lado da Ilha dos Pássaros, onde avistaremos espécies
da avifauna fueguina, como o Albatroz de sobrancelha negra, cormorão, patos e gaivotas. Seguiremos até a Ilha dos Lobos
Marinhos. Ao chegar ao Farol "Les Eclaireurs " (os iluminadores) poderemos avistar colônias de cormorões imperiais. O cordão
montanhoso que circunda a cidade de Ushuaia é uma bela paisagem para ser apreciada no retorno do passeio.
Duração do passeio: 2:30hs.
● Parque Nacional Tierra del Fuego - Partida rumo à Estação para embarque no trem "Del Fin del Mundo". O percurso, que é
exatamente o mesmo que percorria o trem do presidio, serpenteia o rio Pipo, e avança para dentro do Parque Nacional Tierra
del Fuego. Chegada ao Parque Nacional de 63.000 hectares. O bosque emoldura belíssima vista do Canal de Beagle. Pode-se
avistar exemplares da fauna local, chegando ao final da Rodovia Nacional Nº 3, na Baía Lapataia.
● Lagos Off Road 4x4 com canoas - Este passeio percorre uma variedade de paisagens. Saída do hotel pela manhã rumo aos
Lagos pela Rodovia 3, que atravessa parte da Cordilheira Fueguina e nos permite acessar o Paso Garibaldi, onde pode-se
desfrutar de uma vista inigualável dos Lagos Fagnano e Escondido. O Lago Fagnano nos surpreende com suas dimensões e
paisagem incrível, e um típico churrasco nos espera em suas margens. Após o almoço (incluso), o passeio continua por
estradas de terra até a chegada ao Lago Escondido, cercado por um ambiente natural incomparável, onde é realizada a
canoagem. Ao término da visita, retorno à cidade de Ushuaia.
 5º Dia - Ushuaia / 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."
(EXCETO FERIADOS)
INCLUI: 04 noites de hospedagem em Ushuaia com café da manhã. Traslados de chegada e saída em base regular. Passeios
inclusos: Ushuaia: Ilha dos Pássaros e Ilha dos Lobos, Parque Nacional Tierra del Fuego e Lagos Off Road 4x4 com canoas.
Assistência de Viagem Travel Ace.
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
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 (em micro ônibus) guiados em espanhol ou inglês.

