
      

AUSTRALIS & PATAGÔNIA AUSTRAL EM 14 DIAS

Esta é a alternativa perfeita para conhecer grande parte da Patagônia Austral. Antes de embarcar-nos no
Cruzeiro de Expedição Australis, visitaremos a antiga cidade de Punta Arenas e os encantos naturais de Porto

Natales, junto ao Parque Nacional Torres Del Paine. Depois de nosso desembarco completaremos a nossa
memorável viagem visitando as localidades de Ushuaia e El Calafate na Patagônia Austral Argentina.
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14 dias - 13 noites

Uma combinação ideal viajando nos Cruzeiros Australis e conhecendo os destinos mais atrativos da Patagônia, desde as Torres Del
Paine até Ushuaia e Calafate junto ao Glaciar Perito Moreno.

Esta é uma alternativa perfeita para aqueles que desejam visitar toda a Patagônia Austral numa viagem bem completa no qual a
Patagônia se mistura com a travessia nos Cruzeiros Australis pelos canais e estreitos na região de Sulamerica. Começaremos esta
viagem visitando a cidades de Puerto Natales ePunta Arenas antes de embarcarmos na expedição maritima à capital do Fim do
Mundo, Ushuaia. Depois, dedicaremos os últimos dias da nossa viagem para visitar a cidade do Fim do Mundo, Ushuaia e a porta de
ingresso ao Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate. A cidade de Punta Arenas é reconhecida pelo seu estilo europeo tanto no seu
desenho como nas suas construções, graças a que em anos anteriores foi o principal porto que fornecia o passo entre as 2 maiores
massas de água do mundo, o Océano Pací䎾⤀co e o Atlántico. Graças a isto a cidade se converteu num importante núcleo cosmopolita
e mercantil no limite sul do continente americano.

Desta cidade partiremos à Ilha Magdalena para conhecer uma das mais importantes colônias de pingüins da Patagônia chilena e
fazer um trekking para conhecer a história e encanto natural da região. Depois, nos dirigiremos a cidade de Puerto Natales, a porta
de entrada ao Parque Nacional Torres del Paine, um dos parques mais extensos e relevantes de tudo Chile.

Declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO no ano 1978, poderemos encontrar no mesmo vários encantos naturais entre seus
lagos, glaciares, rios e montanhas. Teremos a oportunidade de conhecer a milenária Cueva de Milodón e de fazer um trekking e
desfrutar do imponente Lago Nordënskjold, os famosos Cornos do Paine e o maravilhoso Glaciar Grey, entre outros atrativos do
lugar. Desde Puerto Natales também dedicaremos o tempo para explorar o entorno natural do Monte Balmaceda e atraves de uma
bela navegação poderemos descobrir seus milenários Glaciares: Balmaceda e Serrano.

Continuaremos a nossa viagem embarcando desde Punta Arenas num dos cruzeiros de expedição de Australis, para navegar pelo
Estreito de Magalhães, o Cabo de Hornos, o famoso Canal de Beagle e chegar 䎾⤀nalmente a nosso porto destino, a cidade de
Ushuaia. Em Ushuaia exploraremos os pontos mais importantes da cidade junto com as belezas naturais que nos oferece seu Parque
Nacional. Aproveitaremos o nosso tempo nesta cidade fazendo uma visita a cidade junto ao Museu do 䎾⤀m do mundo e o famoso
Presídio de Reincidentes, faremos um trekking pelos encantos naturais que nos oferece o Parque Nacional Tierra del Fuego, viajando
no famoso Trêm do Fim do Mundo, e percorrendo os maravilhosos Lagos Fagnano e Escondido. Completaremos esta espetacular
viagem conhecendo o Parque Nacional Los Glaciares na localidade do Calafate. Este parque nacional, o segundo em tamanho dentro
do território argentino, foi declarado como Patrimonio Natural da Humanidade pela UNESCO já que conforma uma das maiores
reservas de água doce do mundo. Teremos a oportunidade de visitar dentro deste parque ao famoso Glaciar Perito Moreno, valorado
por muitos como a oitava maravilha do mundo pelas suas panorâmicas e maravilhosas vistas. Também teremos a oportunidade de
dedicar um dia completo para navegar pelo imenso Lago Argentino, o qual forma parte da região mais austral e de maior extensão
dentro dos lagos patagônicos do território argentino. Durante esta navegação poderemos admirar o imponente Glaciar Upsala, um
gigante de gelo rodeiado por vários glaciares, 䎾⤀nalizando a nossa perfeta viagem unendo o Cruzeiro Australis com a Patagônia
agreste e silenciosa na zona mais austral.

Dia 1 - Conhecendo Ushuaia

Traslado do Aeroporto de Ushuaia ao hôtel. Faremos um passeio muito especial pela manha já que começaremos conhecendo a
magia da cidade de Ushuaia, famosa por ser reconhecida como “O Fim do Mundo” (também a cidade mais austral de todas).
Também visitaremos o Museu do Fim do Mundo o qual começo ao principio como vivenda familiar em 1979 e logo, como
patrimônio da província de Ushuaia. Este museu exibe suas coleções em 5 salas distintas onde se destacam as vitrinas em honra a
aquelas pessoas relacionadas com a historia local como os exploradores, nativos, etc.

Conheceremos uma das principais e mais famosas atrações que tem Ushuaia: o antigo Presídio de Reincidentes o qual é reconhecido
por seu emocionante e forte historia que cada ano capta a atenção de seus visitantes tanto pela sua arquitetura carcerária como por
seu particular historia. A mesma funcionou desde 1900 até 1947 e arredor da mesma cresceu a cidade aonde hoje chegam
importantes cruzeiros e transatlânticos. Poderemos desfrutar de seus pavilhões, corredores que até no dia de hoje se pode sentir o
dor que se viveu. Este presídio de origem militar funcionou em seus origens na Ilha dos Estados, em San Juan de Salvamento, depois
o trasladaram a Puerto Cook até que 䎾⤀cou estabelecido de䎾⤀nitivamente em Ushuaia, por rações humanitárias. Acomodou a penados
como o caso do anarquista Simón Radowitsky ou Cayetano Santos Godino, mais conhecido como o “petiso orejudo” ou o escritor
Ricardo Rojas. Visitaremos o Porto, o Passeio do Centenario, um excelente ponto panorâmico onde se localiza o monumento pelo
Centenario de Ushuaia e posteriormente, a Casa Beban, um importante patrimônio arquitetônico, adquirida em Suécia e feita em
Ushuaia entre 1911 e 1913 por Don Tomás Beban. É uma das construções mais ambiciosas da cidade.

Dia 2 - Parque Nacional Tierra del Fuego & Trêm do Fim do Mundo





Café da manha no hôtel. Durante a tarde iremos ao Parque Nacional Tierra Del Fuego que se distingue por ser o único parque com
costa de mar, já que se localiza a orilhas do Canal de Beagle. Saindo de Ushuaia, passaremos pelo Vale do Rio Pipo para chegar à
entrada. Abordaremos o Trem do Fim do Mundo que se localiza nas aforas do Parque Nacional Tierra Del Fuego, onde começaremos
na Estação Central até chegar a Estação do Parque Nacional Tierra Del Fuego. Teremos a excelente oportunidade de conhecer o
Ferrocarril Austral Fueguino, que transita uma das rotas que no passado foram utilizadas por mais de mil presidiários que cumpriam
diariamente a rotina nestes bosques legendários.

A viagem começa sobre o terraplenagem que 䎾⤀zeram os presos uns 100 anos atrás, passando pelo Cañadón Del Toro, para depois
ascender uma pendente rodeando o Rio Pipo até chegar a Estação “La Cascada de la Macarena” onde teremos a possibilidade de
descer até a restauração de um acampamento indígena ou senão podemos optar por apreciar a estupenda vista panorâmica do
nascimento da cascada. O apito do trem anuncia-nos que temos que continuar o nosso percorrido para ingressar a zona do bosque
sub – antártico. Fazendo um zigzag no caminho pelo Rio Pipo e beirando a zona de turbais onde cresce um musgo conhecido como
Sphagnum, o Trem 䎾⤀naliza o seu trajeto quando chega a Estação do Parque onde nos esperam para seguir a viagem pelo Parque.

Uma vez ingressados ao Parque Nacional Tierra Del Fuego que foi fundado em 1960 e que se localiza na região dos bosques
patagônicos e a Cordilheira Andina. O nosso rumo continua a Bahia Ensenada onde poderemos observar às Ilhas Redonda e Estorbo
e ao frente os Montes Nevados da Cadeia Sampaio em Chile. Depois, chegamos ao Lago Roca. Seguimos o curso marcado
acompanhados de um bosque de lengas, ñires e guindos até chegar à ponte do Rio Lapataia, uma área ideal para fazer trekking já
que há diversas veredas como o Passeio da Ilha, Lago Roca, Laguna Negra, etc. O caminho se transforma sinuoso, passando pelas
Lagunas Verde e Negra, esta ultima uma imponente turba em permanente formação, até desembocar no dique dos Castores que
nos guiara até Bahia Lapataia, sobre suas costas avistaremos patos, cauquenes, chorlos e diferentes aves aquáticas. No Parque
poderemos ver vestígios indígenas deixados pelos Yamanas, como “concheros”, acumulações de valva de moluscos e outros animais
que formavam parte da sua dieta de todos os dias.

Dia 3 - Canal de Beagle, Estreito de Magalhães.

Durante as primeiras horas da tarde faremos o check in na cidade de Ushuaia, para depois embarcar-nos numa das naves de
expedição de Australis: Via ou Stella. Sairemos desde a cidade mais austral do mundo, Ushuaia, transitando o famoso Canal de
Beagle, passando pelo Cabo de Hornos e navegando o Estreito de Magalhães. O Canal de Beagle é um passo marinho originado por
diversas etapas do período das glaciações quaternárias, que anos mais tarde foi dominado pelo mar. O seu norte delimitado por
Ushuaia, e por seus outros extremos por varias ilhas como as Stewart, O`Brien, Gordon, Navarino e Nueva, entre outras. A região
mais meridional do continente Sul-americano que delimita ao norte com a Passagem de Drake, também conhecido como Mar de
Hoces, é o renomeado Cabo de Hornos. O Mar mencionado é distinguido por dividir ao continente Americano da Península
Antártica. A conhecida passagem que une as duas massas de água mais grandes da Terra (Oceano Pací䎾⤀co e Atlântico), é o famoso
Estreito de Magalhães. Localizado em meio da Ilha Grande de Tierra Del Fuego e varias ilhas do Oceano Pací䎾⤀co e a Patagônia
Chilena, possui uma localização estratégica no limite sul de Sulamerica.

Dia 4 - Cabo de Hornos (Chile) & Bahía Wulaia

Conforme ao nosso percorrido previamente programado, seguiremos navegando pelo Canal de Beagle e o Canal de Murray, para
depois tentar desembarcar (se nos acompanha o bom clima durante este dia) e apreciar as belezas naturais do Parque Nacional
Cabo de Hornos. Poderemos notar a nossa chegada a este ponto austral, quando nos encontremos com um cerro de mais de 400
metros de altura. Este lugar marca o limite mais distante do conjunto de ilhas fueguinas, que da lugar ao ponto mais austral de Sul
América. Também é o ponto que delimita o extremo norte da Passagem de Drake, mar que divide ao continente Americano da
Península Antártica.

O Parque Nacional localizado no “Fim do Mundo” foi declarado no ano 2005 como Reserva da Biosfera pela UNESCO. Durante o
entardecer, desembarcaremos em Bahia Wulaia, atual lugar arqueológico que em outros tempos deu asilo a uma das mais grandes
tribos da região, os Yámanas. Nesta baia o próprio Fitz Roy, quem descobriu o Canal de Beagle, fundou durante a sua segunda
expedição a principal missão anglicana, acompanhado pelo famoso naturalista inglês Charles Darwin. Durante o percorrido pela baia
teremos a oportunidade de poder valorar a sua excelente 䏁籀ora e geogra䎾⤀a. Faremos um trekking pelo bosque magallánico que
estará nos esperando com numerosas espécies de 䏁籀orais como lengas, coihues, samambaias, entre outras, para depois chegar a um
mirante onde poderemos contemplar uma vista inigualável.

Dia 5 - Glaciares Pia & Garibaldi: Desembarque nos Glaciares

Pela manhã, navegaremos pelo Canal de Beagle, mais precisamente a traves do seu braço noroeste com uma 䎾⤀nalidade especí䎾⤀ca:
chegar ao 䎾⤀ordo Pia. Logo de ter realizado o desembarque seco caminhamos para um miradouro que nos oferece uma visão perfeita



do Glaciar Pia, observando como a língua da geleira cai do topo mergulhando nas águas geladas do canal. O Glaciar Pia é uma
geleira que está localizada na Cordilheira Darwin, cujas paredes têm uma cor azul e tem uma altura superior a 300 metros na
fronte, e vai se curvando com seus descolamentos para desembocar 䎾⤀nalmente no canal.

Dia 6 - Glaciares Piloto e Nena, Seno de Agostini & Glaciar Aguila

Em nossa quarta jornada de navegação transitaremos os desertos braços dos canais Brecknock. Ocasión e Cockburn para poder
chegar a nosso primeiro destino: Seno Chico. O Passo Brecknock é um canal de breve extensão, mas habitado por consideráveis
ondas e correntes visíveis entre suas numerosas ilhas. Deixaremos esta rota para adentrar-nos pelo Passo Cockburn e manter-nos
seguros das imensas ondas do precedente canal. Chegaremos 䎾⤀nalmente a Seno Chico para poder desembarcar-nos em botes
zodiac através do Fiorde Alakaluf. O nome deste 䎾⤀orde é em honor aos antigos grupos canoeros nômades, que nos últimos centos
de anos lograram conformar a etnia Alakaluf também conhecida como Kaweskar. Estes pescadores e caçadores marinhos habitavam
os arquipélagos, 䎾⤀ordes e canais circundados pelo Golfo de Penas e a Península de Brecknock. Dirigiremos-nos através de
belíssimas cascatas aos esperados Glaciares Piloto e Nena, onde poderemos instruir-nos sobre a origem dos glaciares e da sua
reputação sobre a região dos canais patagônicos. Uma das experiências mais memoráveis será o sonido que produze ao transitar
pelos fragmentos de gelo desprendidos dos mesmos glaciares. Continuaremos a nossa travessia em direção a Bahia do Glaciar
Águila onde aproveitaremos para fazer um trekking suave por sua maravilhosa praia, para depois beirar a sua laguna e poder chegar
ao esperado glaciar.

Vamos fazer a navegação através de diferentes canais como Brecknock, Ocasión, Cockburn e Magdalena com o objetivo 䎾⤀nal de
alcançar o Seno De Agostini. Este é um 䎾⤀orde localizado na região de Magallanes e Antartica territorial chilena, longa e estreita,
apresenta paredes muito escarpadas sobre águas profundas. Divide em dois sectores a Cordilheira Darwin, a área montanhosa
chamada Navarro está situada a sudoeste e têm a presença predominante de gelos, a Norte a Cordilheira abranje Monte Buckland
batizado assim em homenagem ao excepcional explorador italiano Alberto de Agostini. Após meio dia navegaremos rumo ao Glaciar
Aguila para realizar um desembarque seco e caminhar ao longo da 䏁籀oresta antártico-patagônica, um lugar extremamente úmido e
frio, que nos conduzirá 䎾⤀nalmente ao encontro do Glaciar Águila localizado no mesmo Parque Nacional Alberto de Agostini. Vale a
pena fazer o trekking neste magestuoso lugar, onde podemos sentir que somos muito pequenos no meio desta fantástica obra da
natureza.

Dia 7 - Ilha Magdalena & Punta Arenas

Durante o nosso ultimo dia de navegação nos dirigiremos à Ilha Magdalena para tentar fazer um desembarco quando começa o dia.
Este canto natural é distinguido por conformar com o Ilhote Marta o Monumento Natural Los Pingüinos, um dos mais grandes
grupos de pingüins da Patagônia Chilena. Outro dos importantes atrativos da Ilha é seu Faro, uma antiga casa faro declarada
Monumento Histórico Nacional que serve de guia para aqueles navegantes que atravessam o Estreito de Magalhães.

Faremos um trekking a esta elevada torre iluminada para apreciar os diversos encantos naturais que oferece a região, entre eles a
prestigiosa colônia de pingüins magallánicos. Se 䎾⤀zermos esta travessia de expedição durante os meses de Setembro e Abril,
substituiremos esta experiência por um descanso na Ilha Marta para deleitar-nos com os lobos marinhos que poderemos observar
desde nossas embarcações zodiac.

Esta substituição se faz devido a que as colônias de reprodução de pingüins somente permanecem na Ilha desde Outubro até 䎾⤀nais
do mês de Março de cada ano. Finalizaremos a nossa expedição marítima desembarcando na cidade de Punta Arenas ao chegar o
meio dia.

Dia 8 - Puerto Natales - Parque Nacional Torres del Paine

Café da manha no hôtel. Deixamos a cidade de Puerto Natales em direção norte a 24 km para conhecer a Caverna do Milodón que
䎾⤀ca no mesmo caminho a nosso destino principal: o Parque Nacional Torres del Paine. São 3 cavernas e um conjunto de rochas que
são conhecidas como “Cadeira do Diabo” (Silla del Diablo) que foram descobertas a 䎾⤀m do século XIX, onde se observaram restos de
um mamífero herbívoro de grande tamanho nos 䎾⤀nais do Pleistoceno. A caverna mais importante tem 30 metros de altura com um
frente de 75 metros e uma profundidade de 195 metros. O seu origem se deve ao efeto erosivo do lodo que provem da bacia de
Puerto Natales, quando os gelos se retiraram na era quaternária. Chegamos a Caverna do Milodón, um tesouro antropológico de
muito valor, se estima que foi habitado pelos primeiros homens da Patagônia.

Continuamos o nosso passeio para ingressar ao Parque Nacional Torres del Paine, com um superfície de 240.000 hectares.
Poderemos observar uma mistura de lagos, lagunas, glaciares, cerros e uma esplêndida vegetação a medida que nos aproximamos
ao Parque. No Parque Nacional Torres del Paine poderemos visitar o Lago Nordenskjold que com suas águas de cor esmeralda chega
até a base da montanha que alimenta o Salto Grande originando um lago muito tranquilo, como o lago Pehoé. Começamos uma



caminhada perto do rio Pingo por uma vereda que cruza o rio, depois passamos por uma zona de areias que divide as margens do
lago, rodeados de gelos eternos na costa do lago e como único cenário o Glaciar Grey junto a cerros, bosques e da cordilheira Paine.
Depois, regressaremos a cidade de Puerto Natales.

Dia 9 - Monte Balmaceda ( Glaciares Balmaceda y Serrano)

Café da manha no hôtel. Saímos desde Puerto Natales navegando pelo seno de Ultima Esperanza onde teremos como cenário
natural os bosques nativos de coihues, canelos, lengas e ñires, além disso poderemos ver calafates e abundante fauna marinha,
desde lobos do mar, cormoranes até gaivotas. Chegamos até o monte Balmaceda, com uns 2035 metros de altura que se localiza no
Parque Nacional Bernardo O´Higgins e forma parte da Cordilheira Andina. Observaremos o Glaciar Balmaceda com os rompimentos
de gelo as congeladas águas do 䎾⤀orde e também poderemos apreciar o Glaciar Serrano, localizado ao norte e que se pode ir pelo
continente. Perto do glaciar poderemos ver uma laguma criada do degelo. Regressaremos a Puerto Natales.

Nota: De abril a agosto somente opera os dias domingos

Dia 10 - Porto Natales - Calafate

Café da manhã no Hotel. Em seguida, viajamos para El Calafate para continuar descobrindo os tesouros que se encontram na
maravilhosa Patagônia Austral como o emblemático Glaciar Perito Moreno ou conhecer algumas costumes do homem e trabalhador
do campo numa típica fazenda patagônica onde poderemos desfrutar de um delicioso "asado criollo". Traslado em ônibus de Porto
Natales até Calafate, Argentina.

Dia 11 - Glaciar Perito Moreno

Café da manha no hotel. Partimos desde El Calafate beirando a costa sul do Lago Argentino percorrendo uns 80 km de estepe
patagônica na pre cordilheira andina, em direção ao Parque Nacional Los Glaciares, inserto no bosque andino patagônico, em cuja
vegetação predomina o nothofagus. Depois de passar os rios Centinela e Mitre e o Braço Rico ingressamos no Parque Nacional Los
Glaciares. Apenas beiramos o Lago Rico divisaremos os primeiros blocos de gelo que 䏁籀utuam sobre as águas.

Logo nos encontraremos com o Glaciar Perito Moreno o qual poderemos apreciar muito próximo graças às passarelas que nos
oferecem um ponto de observação ideal. É considerado como a oitava maravilha do mundo pela espetacular vista que brinda a seus
visitantes. Foi declarado em 1981 pela UNESCO como Patrimônio a Humanidade. É famoso no mundo inteiro por apresentar um
fenômeno muito curioso e surpreendente, o gelo segue em avanço que dá como resultado a acumulação, ruptura e desprendimento
de seus enormes blocos de gelo.

Dia 12 - Navegação pelo Lago Argentino a Estância Cristina Full

Café da manhã no hôtel. Dedicamos o dia inteiro à Estância Cristina. Saímos de manhã, de Punta Bandera, para ir em barco à
estância; na rota de navegação deixamos grandes blocos de gelo e paisagens incríveis da cara oeste do Glaciar Upsala, entrando no
Canal Cristina até descer na Estância. Conhecemos o Museu Costumbrista, um antigo galpão onde se realizava a tosquia de ovelhas.
Depois continuamos a travessia patagônica em 4x4, rodando por caminhos montanhosos até o acampamento de Gelos
Continentais, para começar um breve trekking, com a particularidade que o terreno sofreu erosões glaciárias. Mais tarde,
continuamos até vermos o Cañadón de los Fósiles, um reservatório de restos fósseis marinhos. Trata-se de um vale muito
importante dentro do Parque Nacional Los Glaciares, que abriga vestígios de animais que estão a descoberto pela ação originada
pelos movimentos dos glaciares. Almoçamos e regressamos ao centro histórico da estância, para realizar a volta.

Nota: Esse programa não é apto para menores de 12 anos, já que demanda esforço e é realizado em um terreno irregular.

Dia 13 - Dia de Campo dentro do Parque Nacional Los Glaciares

Café da manhã no hôtel. Iremos a uma estância localizada no Parque Nacional Los Glaciares. Depois da recepção de bem-vinda,
vamos ao Brazo Sur do Lago Argentino vendo, no caminho, como os glaciares e os diferentes tipos de água têm repercutido na
erosão das rochas. Vemos as dobras de rochas, produto dos sedimentos que foram sendo depositados ali. Em nossa caminhada
descobrimos um bosque de nothofagus, hábitat de carcarás, águias, maras e outros. No regresso, apreciamos as destrezas do
homem do campo, por exemplo, domando cavalos – geralmente de raça criola, ou a tosquia de ovelhas, que é realizada



manualmente; depois a lã é classi䎾⤀cada e guardada.

Visitamos a zona histórica da estância e conhecemos sua horta orgânica. Para o almoço podemos ter cordeiro ou churrasco criolo,
com saladas preparadas com verduras frescas da horta e sobremesa caseira. Depois, caminhamos para chegar a um ponto
panorâmico único, onde podemos admirar os 2 braços do Lago Argentino e o maravilhoso Lago Roca. O Glaciar Perito Moreno indica
tanto o Brazo Rico como o Brazo Sur do Lago Argentino. Esse vale é pouco visto e é o acesso sul menos visitado do Campo de Gelo
Sul.

Dia 14 - Regresso a Buenos Aires

Café da manha no hôtel. Traslado ao Aeroporto de Calafate. Fim de nossos serviços.

Serviços

Os serviços incluem:
Alojamento a bordo do navio durante a viagem
Transporte de acordo com itinerário
Refeições, incluindo bebidas, cerveja ou vinho
Excursões em terra
Entretenimento a bordo

Serviços não incluem:
Lavanderia
Onboard Communications

Temporada 2014-2015

Preços: Australis e Patagônia Sul em 14 dias

Camarotes Promocional Baixa Alta

Noites 13 Noites 13 Noites 13 Noites

B 2.980 USD 3.275 USD 3.770 USD

A 3.480 USD 3.898 USD 4.500 USD

AA 3.550 USD 4.080 USD 4.590 USD

AAA 3.660 USD 4.175 USD 4.750 USD

AA SUPERIOR 4.088 USD 4.660 USD 5.340 USD

AAA SUPERIOR 4.225 USD 4.880 USD 5.550 USD

Saídas: Australis e Patagônia Sul em 14 dias

SAÍDAS Via Australis 4 Noites USH-USH-PUQ-PUQ + PATAGONIA: 13 Noites





















 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

SETEMBRO 2014

OUTUBRO 2014 4 18

NOVEMBRO 2014 1 15 29

DEZEMBRO 2014 13 27

JANEIRO 2015 10 24

FEVEREIRO 2015 7 21

MARÇO 2015 7 21

ABRIL 2015 4

http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
mailto:ventas@argentinianexplorer.com
http://argentinianexplorer.com/

