
 

VIAGENS ARGENTINA 

Um programa organizado para conhecer os esteiros e lagoas do Iberá, um lugar 

místico rodeado de muita natureza, onde respeitaremos o cuidado e apreciaremos a 

importância da preservação desta fauna única e delicada em seu meio selvagem. 

Poder aproximar-nos da vida em meio à natureza sem dúvida é uma vivência que ficará 

gravada para sempre, já que durante 5 dias estaremos em permanente contato com a 

vida animal e vegetal destes magníficos esteiros e lagoas, realizando atividades 

variadas para poder interpretar este ecossistema, que sem dúvida, devemos cuidar 

para conseguir que continue funcionando. 

  



Faremos caminhadas, cavalgadas pelas orlas das lagoas, observação das distintas espécies de aves e um 

safári pelos esteiros para observar os animais e plantas que convivem em harmonia ali. Poder ver de perto, 

sem interromper, a interação da fauna e a vegetação com o ambiente onde se encontram, nos fará sentir 

parte deles, já que compartilharemos parte de sua vida num dos ecossistemas mais respeitados e 

destacados da América do Sul. 

Além disso, combinamos nossa estadia nos cômodos dormitórios do Lodge, de estilo rústico, mas com 

excelente serviço, visualizando as lagoas e oferecendo um clima relaxado de acordo ao lugar que 

visitamos. 

5 DIAS - 4 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com pensão completa 

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT 

 Excursões privadas e regulares com guia espanhol inglês  

 Coordenação Permanente 

 Passagens aéreas não incluídas 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

Dia 1 - Posadas, Misiones - Carlos Pellegrini 

Seremos recebidos no Aeroporto de Posadas e seremos trasladados ao Lodge. Já acomodados, nos 

prepararemos para almoçar. Teremos a tarde livre para relaxar na piscina ou realizar alguma atividade 

opcional no Lodge. 

Poderemos realizar cavalgadas percorrendo as trilhas ou caminhar para descobrir animais, plantas e 

árvores de distintas espécies, além de avistar uma grande variedade de aves que nos acompanharão 

durante toda nossa estadia. 

À noite jantaremos e, em seguida, faremos nossa primeira atividade guiada: um safári para observar fauna 

de hábitos noturnos, flores noturnas e maravilhar-nos com os sons típicos da zona, como os que provêem 

da vegetação, pântanos, insetos e, claro, se o clima nos ajuda, observar o céu coberto inteiramente de 

estrelas. 

Nota: Consulte a opção econômica para viajar de ônibus de Mercedes (província de Corrientes). 

Dia 2 - Observação de aves 

Começaremos o dia fazendo observações nas trilhas Chico Mendes e Timbó. Almoçaremos no Lodge e, 

pela tarde, faremos passeios pela trilha de pasto até chegar ao pântano e avistar aves que nos rodeiam e 

sua vegetação. No jardim que rodeia o Lodge, poderemos observar as Catitas Anãs, Papagaio Maitaca, 

Catita de Cabeça Vermelha, Príncipe Escamado, Pica-flor Corono Violácea, Arasari Fajado, Matracas 

comuns, fruteiros Oveiros, o Fueguero Comum, os ruidosos Caciques, os Boyeritos, entre outras espécies. 

Dia 3 - Caminhada pela selva e vista da fauna 

Café-da-manhã no Lodge. Em nosso terceiro dia visitaremos o Centro de Interpretação, percorrendo a pé 

a selva que nos rodeia para avistar macacos uivantes, aves, corzuelas, capivaras, estando acompanhados 



pelos guias especializados no ecossistema do Iberá. Depois teremos nosso almoço e nosso dia continua 

com um safári de bote por outra das áreas dos esteiros, onde avistaremos aves e animais, como répteis, 

peixes, mamíferos, acompanhados de borboletas multicoloridas. Será todo um espetáculo ver o 

entardecer sobre a Lagoa Iberá, com seu reflexo nas águas calmas. 

Dia 4 - Safari náutico nos esteiros e lagoas 

Café-da-manhã no Lodge. Nos prepararemos para fazer um safári náutico pelos esteiros e lagoas do Iberá, 

onde teremos a oportunidade de observar vida silvestre, como jacarés, capivaras, lobinhos de rio, cervos 

do pântano, aves aquáticas, além de suas ilhas remotas. Aproveitaremos o amanhecer para esta atividade. 

Almoçaremos ao meio-dia e depois, teremos toda a tarde livre para fazer alguma atividade de nosso gosto, 

como por exemplo, passear de carreta, cavalgar pelos pantanais e montes, passar o dia junto na 

companhia dos gaúchos para deleitar-nos com suas histórias do campo, vê-los galopar e enlaçar, caminhar 

pelos arredores ou simplesmente descansar comodamente em nosso dormitório ou sob a sombra das 

grandes árvores. 

Dia 5 - Lodge - Atividades opcionais 

Café-da-manhã no Lodge. Vamos nos preparar para partir até nosso próximo destino. Sem dúvida, a 

vivência de cada dia despertando-se com o som dos pássaros, suas visitas e as experiências vividas tão de 

perto junto à fauna e flora, farão de nossa estadia, uma lembrança inapagável. Fim de nossos serviços. 
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