RÉVEILLON NA DESLUMBRANTE PATAGÔNIA ARGENTINA
27 DE DEZEMBRO, 2019
• 3 noites em Ushuaia, a Capital da Terra do Fogo, dona de uma geografia selvagem
que fascina a todos! Incluindo passeio ao Parque Nacional Terra do Fogo com o
Trem do Fim do Mundo.
• Em Ushuaia, navegação pelo famoso Canal Beagle, que conecta os oceanos
Atlântico e Pacífico. Incluindo visita da Pinguinera, local de reprodução dos pinguins.
Inesquecível!
• Belíssima e inesquecível noite de Ano Novo em El Calafate, no charmoso Hotel
Esplendor Calafate, nosso endereço por 4 noites.
• Em El Calafate, passeio ao Parque Nacional dos Glaciares e ao magnífico Glaciar
Perito Moreno, imensidão de gelo que já foi considerada a oitava maravilha do
mundo!
27 de dezembro de 2019 - Sexta-feira
BRASIL - USHUAIA
Apresentação no Aeroporto do Rio de Janeiro para embarque em voo com destino à
Ushuaia. Chegada, recepção e hospedagem no Hotel Fueguino (ou similar).
28 de dezembro de 2019 – Sábado
USHUAIA
Ushuaia, conhecida como a Capital da Terra do Fogo, foi fundada em 1884, sobre as
costas do Canal de Beagle. É rodeada pelos montes Martial e Olivia, da cordilheira
dos Andes, e pelos férteis e belos vales glaciais. Seja ou não a cidade mais meridional
do planeta, sem dúvidas, a região é dona de uma geografia selvagem que fascina a
todos. São colônias de pinguins e grandes mamíferos marinhos, geleiras, estreitos e
árvores retorcidas que moldam uma paisagem de tirar o fôlego. Faremos um passeio
ao Parque Nacional Terra do Fogo, que preserva cerca de 70.000 hectares de
florestas da Patagônia. Aqui, entraremos em contato com a natureza intocada. Em
seguida, embarcaremos no Trem do Fim do Mundo, onde vamos reviver os últimos 7
quilômetros do que foi o trem dos presos, que partia da prisão de Ushuaia para a
encosta do Monte Susana, afim de obter diferentes materiais de construção. À bordo,
ouviremos histórias e iremos desfrutar de magníficas paisagens compostas pelo
sinuoso Rio Pipo, pela cachoeira Macarena, cemitério de árvores e pelo majestoso
bosque, percorrendo uma parte inacessível do Parque Nacional Terra do Fogo.
Viveremos o emocionante encanto de um passado histórico!
29 de dezembro de 2019 – Domingo
USHUAIA
Café da manhã no hotel. Hoje faremos uma clássica navegação pelo famoso Canal
Beagle, que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Teremos o prazer de observar

lobos marinhos e aves locais - algumas delas bem semelhantes aos pinguins -, além
de curtirmos paisagens deslumbrantes, com uma belíssima visão dos Andes.
Observaremos a posição privilegiada da cidade de Ushuaia, que se encontra cercada
por magnificentes montanhas e glaciares. Sem dúvidas, um momento mágico do
nosso dia, será a visita da Pinguinera, local de reprodução dos pinguins, que se
instalam na região. Prepare a máquina fotográfica! Os pequenos animais parecem
posar para as fotos.
30 de dezembro de 2019 - Segunda-feira
USHUAIA - EL CALAFATE
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída para o aeroporto para
embarque em voo com destino à El Calafate, charmosa vila às margens do Lago
Argentino. Uma cidade repleta de boa gastronomia, e excelente estrutura, localizada
na província de Santa Cruz. Chegada e hospedagem no Hotel Esplendor Calafate (ou
similar). Restante da tarde livre. Aproveite!
31 de dezembro de 2019 - Terça-feira
EL CALAFATE
Café da manhã no hotel. Começaremos o último dia do ano de maneira esplêndida!
Visitaremos o Parque Nacional dos Glaciares, considerado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO, em um passeio de barco por um dos maiores e mais bonitos lagos da
América Latina, rodeado de montanhas e repleto de icebergs e glaciares!
Retornaremos a tempo de nos arrumarmos para o nosso jantar de ano novo em nosso
charmoso hotel, com localização privilegiada e uma imponente vista do Lago
Argentino. Um brinde e feliz ano novo! JANTAR INCLUÍDO.
01 de janeiro de 2020 - Quarta-feira
EL CALAFATE
Café da manhã no hotel. Dia livre. Se preferir passar o dia curtindo o hotel, relaxe na
piscina aquecida coberta e na sauna seca. Ao entardecer, você poderá curtir um incrível
pôr do sol com vista ao Lago Argentino no Restaurante & Bar Iglú, que oferece um
menu com produtos regionais e os melhores vinhos do país. Pela cidade, são diversas
as opções! Que tal caminhar na rua principal, a Avenida Libertador San Martin?
Aproveite!
02 de janeiro de 2020 - Quinta-feira
EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO
Café da manhã no hotel. Hoje visitaremos o Glaciar mais famoso da Argentina! O
Glaciar Perito Moreno, se encontra aproximadamente a 80 km de distância da cidade de
El Calafate, e é a primeira parada do famoso Parque Nacional Los Glaciares.
Considerado uma das reservas de água doce mais importantes do mundo, o Perito
Moreno desafia o aquecimento global e vem crescendo cada dia mais, diferentemente
dos outros glaciares do mundo, que infelizmente estão derretendo. Não há palavras
para descrever a grandiosidade dessa imensidão de gelo, tanto que já foi considerado a
oitava maravilha do mundo! Impressionante!

03 de janeiro de 2020 - Sexta-feira
EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída ao aeroporto para
embarque em voo com destino à Buenos Aires. Chegada, traslado e hospedagem no
Hotel Esplendor Buenos Aires (ou similar).
04 de janeiro de 2020 - Sábado
BUENOS AIRES - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com destino ao aeroporto
para embarque em voo com destino ao Brasil.
PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO

2.980,00 USD

SUPLEMENTO APTO INDIVIDUAL

812,00 USD

TAXAS
AEROPORTUÁRIAS

135,00 USD

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário. Taxas
pagas junto da entrada.
PARTE AÉREA (DESDE RIO DE JANEIRO)
- AR1257
(27DEZ)
RIO DE JANEIRO/BUENOS AIRES
- AR1786
(27DEZ)
BUENOS AIRES/USHUAIA
- AR1871
(30DEZ)
USHUAIA/EL CALAFATE
- AR1847
(03JAN)
EL CALAFATE/BUENOS AIRES
- AR1250
(04JAN)
BUENOS AIRES/RIO DE JANEIRO

07:35 - 09:55
12:35 - 16:10
11:45 - 13:05
14:30 - 17:25
15:15 - 19:15

CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE
EM OUTROS AEROPORTOS.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Aerolineas Argentinas em Classe Econômica para os trechos: (1) Rio
de Janeiro - Ushuaia, (2) Ushuaia - El Calafate, (3) El Calafate - Rio de Janeiro
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã
diário;
• Jantar de réveillon, conforme programação.
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão;

• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol. Sempre que
necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por
pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até
55.000EUROS. Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até
3.000USD (**Esta opção é facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não
adquirir este Seguro – cujas respectivas coberturas e condições estão expressamente
previstas no pacote de viagem. O cliente poderá optar, caso seja do seu interesse em
adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste caso, nos consultar
previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto incluídos apenas para aqueles
que embarcarem nos voos indicados para o grupo. Passageiros que optarem por voos
diferentes não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR:
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Qualquer item não mencionado como incluso.
• Vistos de Turismo para portadores de Passaporte emitido por país para os quais o
mesmo é necessário (favor consultar).
HOTELARIA
• 3 noites no Hotel Fueguino (ou similar) em Ushuaia, com café da manhã;
• 4 noites em Hotel Esplendor Calafate (ou similar) em El Calafate, com café da
manhã;
• 1 noite no Hotel Esplendor Buenos Aires (ou similar) em Buenos Aires, com café da
manhã;
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO
- A mais de 30 dias do início da excursão; retenção de 10% do valor da Parte
Terrestre
- Entre 30 e 21 dias do início da excursão; retenção de 20% do valor da Parte
Terrestre
- A menos de 21 dias do início da excursão; retenção de percentuais superiores aos
acima referidos, desde que correspondentes a gastos efetivamente comprovados
pela agência perante a EMBRATUR, efetuados em decorrência da desistência do
usuário.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br

