
 

VIAGENS ARGENTINA 

O Refúgio de Vida Silvestre encontra-se entre os mais importantes por seu empenho 

em conservar a natureza em seu lugar, sem interferir, apenas nos aproximando o 

suficiente para poder aprender sobre este ambiente. 

Viajaremos a este refúgio para aprender sobre o ecossistema da região mesopotâmica, 

mediante atividades típicas como caminhar pelas trilhas e a própria reserva, avistando 

aves, mamíferos, entre outros. 

  



Também poderemos sair para passear por nossa própria conta os caminhos pelo refúgio ou descansar nos 

cômodos dormitórios, despertando-nos com o som único do canto dos pássaros e dormir com os sons 

noturnos típicos. Uma navegação e safári fotográfico, serão as atividades que levam o prêmio maior pela 

presença de muitas espécies, somado às explicações dos excelentes guias profissionais do lugar que nos 

ajudarão a fazer desta viagem uma experiência única e exclusiva. 

Viveremos experiências muito gratas num lugar feito à medida do lugar, rodeados de decorações e 

estruturas adquiridas de pedras e grandes troncos caídos dando um toque natural e harmonioso ao 

refúgio. Poderemos desfrutar, especialmente, do som da água que vem das vertentes até a piscina que 

nos ajudará a relaxar. 

7 DIAS - 6 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com pensão completa 

 Transfer IN OUT APT/HTL/APT 

 Excursões privadas e regulares com guia espanhol inglês  

 Coordenação Permanente 

 Entrada para Parques Nacionais 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

Dia 1 - Buenos Aires - Iguaçu 

Desembarco no Aeroporto de Ezeiza e pego vôo doméstico no Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires). 

Recepçao e traslado do Aeroporto de Iguaçu ao Hotel. 

Dia 2 - Selva Missioneira, Introdução ao Refúgio 

Pela tarde, começa essa experiência em meio à natureza, já que partiremos desde Raízes Argentinas, em 

Puerto Iguazú, enquanto atravessamos o Parque Provincial Urugua-I, que foi criado para proteger o 

ecossistema da área de riacho homônimo, da represa hidroelétrica que a afeta. Depois trocaremos de 

veículo, adaptado para percorrer caminhos rurais, de grande atrativo, durante 12 Km, até o Refúgio de 

Vida Silvestre Yacutinga. Trata-se de una Reserva Natural de 570 hectares, destinada e dedicada à 

conservação de várias espécies de flora e fauna originárias. 

No refúgio, poderemos descobrir os segredos da Selva Missioneira, enquanto somos guiados por 

profissionais ambientalistas, já que percorreremos as trilhas de interpretação de Yacutinga aprendendo 

sobre a vida na natureza, ao mesmo tempo em que realizamos navegações pelo Rio Iguaçu Superior ou 

pelo Riacho San Francisco, nos conscientizando sobre a proteção de espécies em risco de extinção e 

conservação do lugar, já que a região representa um hábitat de fauna delicada, apta apenas para viver 

neste ambiente natural. Um exemplo claro é da nutria gigante. A idéia da preservação das espécies e seus 

cuidados é o ponto mais importante e que atrai a todas as pessoas que desejam visitar a reserva. 

Dia 3 - Navegação e Safári 

Nosso segundo dia começa bem cedo, navegando pelas águas do Riacho San Francisco, ideal para 

observar e tirar fotos da grande quantidade de aves, peixes e alguns mamíferos que poderemos avistar, 

como por exemplo, o Hoco Colorado, o fugidio Ipecui, o Ano Grande, Bailarino Azul, Tico-tico de 

Sombrancelha Branca, Andorinha de Asa Branca e o Trapaceiro Ribeirinho. Durante três horas, estaremos 



flutuando sobre o riacho sumidos no silêncio, em respeito à natureza que nos rodeia, que não deve ser 

alterada. Essa área selvagem será um espetáculo para nossos olhos, enquanto prestamos atenção às 

explicações breves que nos dão os guias e aos ruídos do ambiente. 

Já pela metade da manhã, regressamos ao Refúgio para fazer nosso horário de almoço e nos preparar 

para o passeio seguinte. Depois, teremos tempo para percorrer as trilhas de interpretação, seja por nossa 

conta ou poderemos descansar no Lodge. 

Mais tarde, faremos um passeio interpretativo acompanhados por guias especializados, que nos 

informam e explicam sobre os diversos ambientes junto com sua fauna e flora próprios da selva 

missioneira. 

Dia 4 - Raízes Argentinas 

Tomaremos café da manhã no Lodge e teremos tempo para desfrutar as comodidades que ele nos 

oferece. Outra alternativa para aproveitar ainda mais nossa estância no refúgio é percorrer os caminhos 

de interpretação, lugar muito comum para avistar Tataupa Rojizo, Macuco, a Yeruti Colorada, descobrir o 

Carpinterito Cuello Canela, Pijui Negruzco, Raspahojas, Pijui Corona Rojiza, Chupadientes, Picochato 

Enano, e mais difícil será observar o Yasiyatere Chico, entre outros. 

Durante esses 3 dias, teremos aprendido a respeitar a vida natural, a tratá-la como se deve, sem alterá-

la, porque essas espécies estão em risco por causa do homem. Além disso, levaremos uma grata 

lembrança de todos os animais e vegetação avistados. 

Pela metade da manhã, nos dirigiremos a Raízes Argentinas para depois regressar a Puerto Iguazú. 

Teremos a tarde livre em Iguazú. 

Dia 5 - Cataratas do Iguaçu: Argentina e Navegação fluvial pelo Rio Iguazú (Grande 
Aventura) 

Cataratas do Iguaçu: Argentina 

Faremos uma das mais interessantes e inesquecíveis excursões pelas passarelas que nos levam a conhecer 

as imponentes Cataratas do lado argentino, chegando até a Garganta do Diabo, uma obra da natureza 

que impressiona com suas águas furiosas, a 80 metros de altura. Desde o Circuito Inferior, poderemos 

apreciar a natureza abundante que nos rodeia, enquanto descemos pelas escadas que nos permitem ver 

o espetáculo destas cortinas de água rodeadas por uma vegetação densa. Passaremos pela queda Álvaro 

Núñez, desde onde teremos as primeiras vistas da Garganta do Diabo. Seguindo a trilha, nos encontramos 

com a ilha San Martín e a queda de mesmo nome e, já finalizando este caminho, com a queda Bosetti, 

Dos Hermanas. Poderemos contemplar este show de águas enquanto nos refrescamos, já que o choque 

dessas contra as rochas produzem um vapor que nos salpicará completamente. 

Continuamos nosso circuito, desta vez na parte superior, onde percorreremos as mesmas quedas, mas 

com uma visão diferente das Cataratas e de seu arredor, também já nos vamos aproximando do nosso 

próximo ponto, o mais impactante, que nos orientará com o bramido das correntes de água. Chegaremos 

em trem até a estação Garganta do Diabo para recorrer um caminho serpenteante entre as ilhas e, deste 

modo, ter uma ampla vista deste grande espaço no meio da selva, criada, segundo a lenda, pela fúria do 

Deus do Rio Iguaçu. 



Lua Cheia (opcional em Cataratas Argentinas) Faremos este passeio exclusivamente à noite, com plena 

lua cheia nos mostrando os sons e segredos da selva missioneira. Começamos partindo no Trem Ecológico 

até a Estação Garganta do Diabo, de onde já vamos percebendo os primeiros ruídos e murmúrios da 

natureza, criando um ambiente de mistério e magia. El espetáculo que se produz sobre as Cataratas com 

o arco-íris aparecendo entre as águas, com reflexo pela luz da lua, nos fará suspirar de emoção. Além 

disso, internados neste ambiente tão abrumador, captaremos os movimentos e sons dos animais que 

saem em busca de alimento. Depois de uma experiência tão magnífica, regressamos em trem até o centro 

de visitantes. 

Navegação fluvial pelo Rio Iguazú (Grande Aventura)  

Como uma atividade separada do percorrido pelas passarelas, poderemos embarcar em uma aventura na 

qual navegaremos até ingressar ao cânon do rio Iguaçu para depois percorrer 2 km de suas corredeiras e 

ter uma bela vista da Ilha San Martín. Rodearemos a mesma até chegar à queda homônima para 

emocionarmos e nos molharmos desde muito próximo. Regressaremos em veículos 4x4, percorrendo a 

densa selva que rodeia o Parque Nacional. 

Dia 6 - Cataratas do Iguaçu: Brasil 

Hoje nos espera um percurso extremamente lindo por uma passarela única de 1 km para ver desde outro 

ponto as Cataratas do Iguaçu do lado brasileiro. Durante este trajeto, além de poder conhecer um pouco 

mais sobre a fauna e flora, veremos um cartão postal único das cataratas, já que a área está mais espaçada 

no que se refere às quedas, porque a grande maioria se encontra do lado argentino, formando uma 

parede de água de 2700 metros de largura. Por isso, a Garganta do Diabo, deste lado reluzirá com todo 

seu esplendor até nos deixar maravilhados. 

Além disso, esse lugar é hábitat de espécies raras de flora e fauna, algumas com risco de extinção, como 

a nutria gigante, o urso formigueiro, o jaguar, o cervo comum, o caimã amarelo. Poderemos encontrar 

também flores nativas, como orquídeas, bromélias e uma infinidade de borboletas. 

Nota: Devemos ter em conta que este passeio só se realiza durante 5 dias ao mês durante o plenilúnio, 

dois dias antes, dois dias depois e durante o mesmo. Também devemos considerar que as vagas são 

limitadas para essa atividade e, obviamente, depende das condições climáticas do dia. 

Dia 7 - Buenos Aires 

Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Iguazú. Recepção e traslado do Aeroparque Doméstico 

Jorge Newbery ao Aeroporto Internacional de Ezeiza. 
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