
 

VIAGENS ARGENTINA 

Uma escapada aos esteiros em três noites para conhecer as diferentes espécies animais 

que habitam os esteiros e arredores, interpretando seu ciclo de vida na tão importante 

reserva de água doce. 

Ficaremos instalados em uma estância com todos os serviços incluídos, para passar 

nossa estadia em conexão com o habitat de tantas espécies de aves, mamíferos, 

anfíbios, répteis, peixes e insetos, acompanhado da vida vegetal tão presente neste 

território. 

  



Ali faremos cavalgadas por este maravilhoso ambiente que esconde um mistério atraente, caminhadas 

pelas trilhas que nos levam a esta reserva e, como broche de ouro, um safári noturno onde poderemos 

maravilhar-nos com a fauna que sai de noite e seus sons e ruídos incomparáveis. 

Uma estadia em uma estância que encontra-se na orla desta grande área úmida do Iberá, com um serviço 

refinado completo que nos fará sentir parte deste ambiente, dedicado a nos transmitir a importância do 

papel fundamental que cumprem os esteiros e lençóis, acompanhado de sua fauna originária. 

Estaremos em permanente conexão com seu ambiente, sejam árvores do princípio do século XX, flores, a 

lagoa e os visitantes tímidos que se aproximam para alimentarem-se ou simplesmente para interagir com 

o meio. 

4 DIAS - 3 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 trasladados ao Aeroparque Jorge Newbery. Seremos recebidos no Aeroporto de... e seremos 

trasladados à Estância. 

Quando chegarmos, seremos atendidos pela equipe que conversará conosco sobre esta grande área 

úmida na região mesopotâmica: o ecossistema dos Esteiros do Iberá. Seremos informados sobre como 

originou-se, suas características, particularidades, sua vida animal e vegetal que é tão cuidada e protegida 

pela Fundação Conservation Land Trust. Durante os quatro dias que estaremos na estância, 

aprenderemos sobre este lugar tão importante, como são os esteiros e lençóis. 

Depois teremos tempo para almoçar e, em seguida, poderemos passear pela estância com o guia que nos 

acompanhará em todo momento, nos mostrando o quebra-mar, os jardins e a horta para já nos 

ambientarmos com a natureza que nos rodeará durante toda a nossa estadia. Teremos a liberdade de 

caminhar entre as árvores que datam do século XX, plantas originárias e de outras espécies, como as 

azaléias e rosas. Também poderemos contemplar e maravilhar-nos com o conjunto de cores que 

apresentam os lapachos do parque como nos montes, durante os meses de agosto e setembro. 

Desfrutaremos da pequena lagoa, que desperta um encanto único e particular pela sua vida silvestre e ao 

seu redor, observando capivaras, jacarés "amistosos" e uma grande variedade de aves que habitam a 

zona. 

Ao entardecer, nos prepararemos para montar a cavalo e explorar o esteiro, enquanto percorremos a 

"trilha do jabiru". Cavalgaremos durante aproximadamente uma hora e chegaremos à costa do esteiro, 

onde poderemos avistar cervos, guazunchos (corço local), mulinhas, aves como o jabiru que chega a medir 

1,60 metros de altura. Regressaremos à estância e nos prepararemos para o jantar. 

Dia 2 - Navegação pela Lagoa Iberá 



Café-da-manhã na estância. Neste dia aproveitaremos para ir ao restaurante que encontra-se junto ao 

cais, a mais de 20 km de distância da estância. Ali desfrutaremos da boa carne e, claro, um bom vinho 

argentino acompanhado de pão caseiro, saladas da própria horta da estância e a sobremesa que não pode 

faltar. 

Chegando ali, percorreremos o centro da lagoa de lancha ou canoa, enquanto o guia nos conta segredos 

de todas e cada uma das espécies animais e vegetais por onde passamos. Desfrutaremos avistando jacarés 

e cervos dos pântanos. 

Depois chegaremos ao centro de informação da Reserva Provincial do Iberá, onde aprenderemos ainda 

mais sobre a fauna e flora da zona. Além disso, caminharemos pela trilha dos macacos e sua selva em 

galeria, um espetáculo que não se pode perder pela beleza natural que possui cada passo que damos. 

Retornaremos à estância para jantar. 

Dia 3 - Caminhadas e safári noturno 

Café-da-manhã na estância. Sairemos de manhã para fazer uma caminhada, onde poderemos ver no solo 

as pisadas que nossos gaúchos deixaram, os arreios, a produção pecuarista, etc. Enquanto passeamos 

pelo lugar, vamos encontrar os quebra-mares, as crateras que sempre estão perto dos rios, os tocos de 

espinillo e com grande quantidade de vegetação, como plantas e árvores e fauna que adaptou-se a este 

ambiente. Além disso, toparemos com palmeirais, um jardim de capivaras, grandes roedores que circulam 

a área continuamente e onde veremos o pasto curto que elas deixam e que é típico na zona dos esteiros. 

O caminho por onde iremos é ziguezagueante e para poder aproveitar este passeio é necessário ter 

binóculos para ir descobrindo cada espécie animal ou flora que vamos vendo que, sem dúvida, nos 

surpreenderá com seus particulares estilos de vida. Dadas as condições climáticas a nosso favor, 

poderemos fazer um espetacular safári noturno em veículos, tudo em terreno, para explorar a fauna local 

e interpretar seus hábitos noturnos. 

Dia 4 - Esteiros do Iberá 

Café-da-manhã na estância. Nos prepararemos para partir até nosso próximo destino. 
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