
 

VIAGENS ARGENTINA 

No inverno, Madryn oferece a atração natural mais importante da Península Valdés: a 

Baleia Franca Austral. Ela pode ser vista por todos os lados, em Porto Madryn, no 

Doradillo, fazendo uma avistagem costeira ou em Pirâmides. De mediados de Julho até 

princípios de Novembro – antes ou depois, é arriscado; por mais que muitos ofereçam 

esse passeio, nós não recomendamos os meses de Junho e Dezembro para a avistagem. 

Inclusive Novembro e Julho são meses nos quais poucas baleias são vistas. 

  



7 DIAS - 6 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com a categoria do hotel selecionado 

 Traslados detalhadas no itinerário 

 Excursões regulares detalhadas no itinerário (exceto opcional)  

 Passagens aéreas de cabotagem 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

 Serviço de emergência 24 horas 

 Coordenação Permanente 

Dia 1 - Puerto Madryn 

Recepção e traslado do Aeroporto de Trelew ao Hotel. 

Opção em ônibus: Esse programa pode ser feito em ônibus, voltando a Buenos Aires de Porto Madryn, 

tem uma distância aproximada de 1.450 Km e umas 18h de viagem. Nesse caso, deve-se sair 

aproximadamente às 12h para chegar às 8h da manhã do dia seguinte. 

Dia 2 - Puerto Madryn, El Doradillo & Avistagem costeiro de baleias  

Café da manhã no Hotel. Hoje visitaremos os lugares mais representativos da cidade de Puerto Madryn. 

Essa cidade maravilhosa atrai visitantes do mundo inteiro, que chegam à popular cidade do mergulho com 

vontade de conhecer a sua atração principal: a avistagem da Baleia-franca-austral. Depois de conhecer o 

centro da cidade vamos à Área Municipal Protegida El Doradillo, que está bem próximo, a 12km ao norte 

de Puerto Madryn. É um dos poucos lugares localizado à beira do Golfo Nuevo, onde não temos que sair 

da costa para poder realizar a avistagem de baleias, a qual é uma experiência única! 

Todo ano, de Junho até meados de Outubro, podemos nos encontrar com esses mamíferos fascinantes 

que chegam ao golfo para se reproduzir e criar seus filhotes. É uma experiência magnífica, pois podemos 

observar a Baleia-franca-austral em seu ambiente natural. Além disso, visitaremos a Praia Las Canteras e 

o mirante de Punta Flecha, um lugar escolhido estrategicamente pela Fundação Patagônia Natural para 

poder observar e proteger a fauna marinha. 

Dia 3 - Península Valdés & Observação de baleias 

Café da manhã no Alojamento contratado. Percorreremos a Área Natural Protegida Península Valdés que 

está a 50km da cidade de Puerto Madryn, foi declarada como Patrimônio Natural da Humanidade, pela 

Unesco, e considerada um dos ecossistemas mais interessantes da Terra; lá, podemos encontrar a Baleia-

franca-austral, orcas, leões-marinhos, elefantes-marinhos, pinguins magalhânicos e nandu-de-Darwin, 

entre outros. 

O primeiro lugar que visitaremos é o Centro de Interpretação, observando a Isla de los Pájaros, uma 

reserva criada em 1967 a fim de proteger os grandes grupos de aves que habitam o lugar. Depois iremos 

a Puerto Pirámides, que está a uns 28km da cidade. Entre julho e novembro é possível ir em barcos 

infláveis para avistar a Baleia-franca-austral. Em junho e dezembro, a probabilidade se reduz 

notoriamente. Se for época de avistagem, embarcamos durante um pouco mais de 1 hora, utilizando 

coletes salva-vidas. 



De Puerto Pirámides chegamos ao lugar de Elefantes-Marinhos de Caleta Valdés, passando por Gran 

Salitral, com uma superfície de 35 km2. Por último, vamos a Punta Norte, no extremo nordeste da 

península, se for época estival, e a Punta Delgada se for no restante do ano, a fim de ver as colônias de 

leões-marinhos e elefantes-marinhos, e em Punta Norte, se tivermos sorte, podemos chegar a ver orcas. 

Nota sobre Avistagem de Baleias: É realizada entre os meses de Julho a Novembro. É recomendável levar 

roupa impermeável e blusão. Antes do início da viagem, oferecemos um assessoramento elementar 

prévio. Essa aventura está disponível para adultos e crianças. 

Dia 4 - Trelew & Gaiman: Descobrindo o Vale Inferior do Río Chubut 

Café da manhã no Hotel. Vamos à Trelew, que fica a pouco mais de 70km. Essa cidade foi formada a partir 

dos arredores da ferrovia, em 1886, e com o tempo foi se convertendo no principal centro comercial e 

industrial da zona. É a principal zona textil de lã na Argentina, onde é fabricada e comercializada mais de 

90% da lã do país. 

Visitamos, também, o Museu Regional Pueblo de Luis, onde podemos desfrutar e conhecer um pouco 

mais da história galesa e os principais povoadores que habitaram na zona. Antes de sair de Trelew, 

conheceremos um dos museus mais importantes da América do Sul: o Museu Paleontológico Egidio 

Feruglio (MEF), o qual conserva os restos do patrimônio paleontológico da Patagônia. 

Antes de voltar a Puerto Madryn, nos desviamos a oeste, para a Cordilheira dos Andes, e vamos ao centro 

geográfico do vale inferior do Rio Chubut: Gaiman. Esse pequeno povoado é um dos referentes mais 

importantes da colonização galesa na Argentina. A história parece ter se detido no tempo, já que seus 

habitantes tentam manter viva as tradições e a história de cada um dos imigrantes galeses que chegaram 

às costas de Puerto Madryn em 1865, e deram um grande impulso à Patagônia. Respeitando as tradições, 

desfrutamos do famoso chá galês em uma das Casas de Cha mais prestigiosas do lugar. 

Opção: Dique Ameghino 

Café da manhã no Hotel. Vamos ao Dique Florentino Ameghino, uma represa hidroelétrica formada pelo 

dique e a vila turística, abastece de energia à grande parte da Patagônia, conjuntamente com a central 

hidroelétrica de Futaleufú. Está localizada no rio Chubut. Começou a funcionar a partir de 1963, sendo 

pioneiro nesse rubro na Patagônia. O objetivo de sua com construção foi proteger a zona do Vale Inferior 

das inundações e, por outro lado, fornecer eletricidade à região. Podemos desfrutar de paisagens 

agradáveis no caminho. Regressamos à Puerto Madryn. 

Dia 5 - Farol Punta Ninfas. Elefantes & fósseis 

Café da manhã no Hotel. Excursionamos no extremo sul do Golfo Nuevo, onde está Punta Ninfas, um lugar 

excelente para desfrutar da vista panorâmica do golfo inteiro. É conhecido principalmente por seus 

visitantes pelo farol que leva seu nome. Esse Antigo Farol em Punta Ninfas é o refúgio principal dos 

Elefantes-Marinhos há mais de um século. Podemos, também, ver a história do lugar refletida através dos 

fósseis marinhos. 

Dia 6 - Puerto Madryn 

Dia livre para descansar ou realizar atividades opcionais. 

Opção: Caiaque no Golfo Nuevo 



Começa um dia a pura aventura marítima: o caiaque marinho é um meio ideal para conhecer as costas 

atlânticas, obtendo um excelente contato com a natureza. Entramos nas águas tranquilas do Golfo Nuevo, 

apreciando uma diversidade de fauna e flora costeira. Esse golfo no Oceano Atlântico apresenta um 

microclima fantástico para o habitat de várias espécies. O trajeto é relativamente curto e estaremos 

acompanhados de leões-marinhos, que nadam próximo aos caiaques. Saímos de Puerto Madryn à Praia 

Paraná, onde há um navio afundado. Remamos em direção ao sul, em linha reta à Reserva de Punta Loma. 

Ao meio-dia fazemos um descanso e almoçamos na Praia El Pozo. Dependendo do mês em que estivermos 

podemos realizar snorkeling. O Cerro Avanzado está à vista, fácil de ser reconhecido pelas características 

da zona, com bardas sedimentárias que preservam os restos fósseis. Descemos para fazer um pouco de 

treking no cerro. Depois, regressamos a Puerto Madryn. 

Nota: Não é necessário experiência prévia em remo. 

Opção: Mergulho em Águas do Golfo / Descobrindo o Snorkel  

Hoje teremos a oportunidade de viver uma experiência interessante: mergulhar nas águas do golfo. Para 

isso, nos preparamos utilizando roupas de mergulho de neoprene de 5mm de espessura para nos proteger 

do frio. Quando estivermos preparados, subimos na lancha para ir à zona de merguho. Começamos a 

descer, guiados por um profissional. No fundo do mar, encontramos flora e fana autóctones, como por 

exemplo salmões, garoupa, estrelas-do-mar, ouriços, caramujos, caranguejos e moluscos. Vemos, 

também, leões-marinhos, delfins e baleias. 

Outra opção é fazer mergulho com snorkel. Essa atividade é segura e de fácil aprendizagem, não requer 

treinamento prévio e não exige um estado físico ótimo. Começamos descobrindo como é a vida aquática, 

tendo uma noção da flora e fauna com a qual nos encontraremos nas profundezas. Quando estivermos 

com a roupa de mergulho, embarcamos e vamos à área de descida. Na água, recebemos um 

assessoramento sobre as técnicas de nado com pés-de-pato e como respirar com snorkel. Utilizamos 

técnicas de compensação. 

Nota: Se você possui carteirinha de mergulhador, consulte sobre mergulho nas águas do golfo. Está 

incluído roupa de mergulho completa. 

Dia 7 - Regresso a Buenos Aires 

Café da manhã no hôtel. Traslado ao Aeroporto de Trelew. Fim de nossos serviços. 

Opção em ônibus: Esse programa pode ser feito em ônibus, saindo de Buenos Aires a Porto Madryn, tem 

uma distância aproximada de 1.450 Km e umas 18h de viagem. Nesse caso, deve-se sair no dia anterior 

ao redor das 12 ou 13h para chegar às 8h da manhã do dia seguinte. 
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