
 

VIAGENS ARGENTINA 

Conhecer Ushuaia no Inverno é uma verdadeira aventura, por isso, visitamos a cidade 

mais austral da Argentina em plena época invernal, sem deixar de visitar seu Parque 

Nacional na Ilha de Terra do Fogo e navegando pelo Canal Beagle. Fazemos trekking no 

Glaciar Martial, passeamos em trenós levados por huskies ou escalamos no gelo. 

Desfrutamos da noite invernal acompanhados de uma fogueira noturna. 

  



8 DIAS - 7 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 - Ushuaia 

Recepção e traslado do Aeroporto de Ushuaia ao Hotel. 

Dia 2 - Parque Nacional Terra do Fogo & Navegação pelo Canal de Beagle desde a Baía 
Lapataia 

Café da manhã no Hotel. Começamos viajando até o Parque Nacional Terra do Fogo. Nos bordes do Monte 

Susana podemos ver as pegadas deixadas pelos presidiários da ex-prisão de Ushuaia. Vemos os trilhos do 

Ferrocarril Austral Fueguino até ingressar no Vale do Rio Pipo, e depois a Baía Ensenada. Realizamos um 

breve trekking ao redor do Lago Roca chegando até a Laguna Verde e à Laguna Negra. Vemos os açudes 

que são construídos em forma contínua pelos castores, e que infelizmente estão destruindo 

interrompidamente o Parque Nacional. A Baía Lapataia é o último trecho de nossa visita ao parque. 

Embarcamos em Puerto Arias e navegamos pelas águas do Canal de Beagle divisando, no caminho, a Ilha 

Redonda e as baías Ensenada e Golondrina. Na rota naval chegamos à Ilha dos lobos, Ilha dos Pássaros, 

Farol Eclarieurs e Estância Túnel, desembarcando no porto da cidade. 

Dia 3 - Experiência Andina com Raquetes de Neve até o Refugio del Hachero, Tirolesa 
& Escalada no gelo 

Saímos de Ushuaia em direção ao Valle de Tierra Mayor. Antes de começar essa nova experiência, um 

instrutor nos ensinará como utilizar as raquetes de neve. Começamos a caminhada ingressando no bosque 

invernal. Chegamos a lugares que somente podemos entrar com as raquetes, como é o caso da Cascata 

de Gelo do Alvear. A partir dali, iniciamos a descida até o  leito do Rio Tierra Mayor. Começamos a viver 

uma travessia aérea formada por 3 percursos de tirolesas, descobrindo o bosque de carvalhos brancos e 

faias até terminar no Refugio del Hachero, tendo passado por lugares únicos em um trecho de quase 3 

horas. Aqui "carregamos as pilhas" novamente, tomando um chocolate bem quente para regressar ao 

vale. Para escalar no gelo podemos receber instrução em cascatas naturais ou artificiais, sempre 

dependendo de como o tempo estiver. 

Dia 4 - Trekking ao Glaciar Martial 

Café da manhã no Hotel. Essa é uma das caminhadas mais interessantes da Ilha. O Glaciar Martial está a 

mais de 1.000 msnm, bem perto da cidade de Ushuaia – a apenas 4 km, e é o maior reservatório de água 

doce da região de Terra do Fogo. Em 1883 um grupo de exploradores franceses chegaram a Ushuaia e um 

deles foi Luis Martial, a quem se deve o nome do glaciar. A grande vantagem que esse glaciar possui é que 

o ascenso até seu cume é relativamente acessível. Avançamos por uma trilha que serpenteia a cadeia 



Martial e, dali, subimos em teleférico (se estiver aberto) em um trecho de 1.100 metros para iniciar o 

caminho até chegar à estação Cumbre. Caminhamos pela subida suave até entrar na área de rochas em 

plena montanha. As vistas são especiais, típicas de uma paisagem de alta montanha: além da cidade de 

Ushuaia vemos também o Canal de Beagle e as Ilhas Navarino e Hoste. 

Dia 5 - Aventura Branca: Passeio em trenós puxados por cachorros siberianos e 
caminhada com raquetes de neve 

Esse programa é bem original: viajamos em trenós artesanais que são puxados por cachorros siberianos. 

Antes de começar essa experiência, um instrutor ou o Muscher nos explica sobre o manejo dos trenós e 

visitamos o criadouro que está no Valle de Tierra Mayor. Previamente, colocamos os arnês, enganchamos 

os cachorros no trenó e começamos nossa aventura. O caminho marcado é iniciado no criadouro dos 

cachorros siberianos, percorrendo os vales nevados que existem na cordilheira. Dependendo do tempo, 

o percurso se estende por 30 minutos e obviamente, é realizado no inverno. O trajeto percorrido 

serpenteia como uma cobra e é realizado por um bosque de carvalhos brancos e faias, em solo coberto 

de neve e sem vegetação alguma, até alcançar uma distância de 7km aproximadamente. Chegamos a uma 

cabana chamada Refugio del Hachero. Deixamos os trenós e colocamos as raquetes para caminhar pela 

neve, já que a espessura geralmente supera um metro. Fazemos trekking até a Cascada de Hielo del Alvear 

e Mirador del Valle. A volta é descendo, portanto, mais rápida, chegando ao Refúgio para tomar um 

chocolate. Quando nos recuperamos, regressamos caminhando até o Valle Tierra Mayor e de lá, a 

Ushuaia. 

Dia 6 - Opcional ski em Cerro Castor - Fogueira Noturna 

Saímos do hotel à noite e vamos ao Centro Invernal Altos del Valle. A aventura começa com um trekking 

usando raquetes de neve que nos leva aos  vales nevados. Depois de meia hora de caminhada, ajudados 

pela luz da lua e de nossas lanternas, chegamos à fogueira onde nos espera um jantar que nos revitalizará 

para a volta em trenós até o centro invernal. Geralmente esse programa dura 5 horas, saindo ao redor 

das 18h e regressando às 23h. 

Nota: Durante o dia você pode, opcionalmente, esquiar em Cerro Castor. Consultar em destino ou dantes 

de viajar. 

Dia 7 - Aventura Off Road em 4x4 nos lagos Fagnano & Escondido 

Café da manhã no Hotel. Começamos nossa aventura em 4 x 4 em direção aos lagos fueguinos: Fagnano 

e Escondido. Vamos ao centro da Ilha Grande de Terra do Fogo, observando a transição entre a Cordilheira 

dos Andes e o final da Patagônia Agreste. Paramos no Centro Invernal Alto do Vale para ver como são 

criados e como se realiza o treinamento dos cachorros siberianos de trenó. Continuamos em direção ao 

norte para atravessarmos a Cordilheira Andina, no Paso Luis Garibaldi, com uma paisagem maravilhosa 

dos lagos Escondido e Fagnano; esse caminho se comunica com o Rio Negro e as estâncias da Ilha com 

Ushuaia. Essa passagem de montanha é o lugar mais elevado, chegando a 460 msnm. Nos aproximamos 

ao Lago Escondido para compartilhar um box lunch antes de começar o off road. O Lago Escondido, 

também chamado Laguna Escondida, encontra-se em um bosque cheio de carvalhos, pinheiros e 

carvalhos brancos. Podemos ver como os castores estão agindo sobre as árvores, utilizando-as na criação 

de seus açudes e produzindo inundações no bosque. Entramos no bosque pelos caminhos realizados por 

lenhadores, e aos poucos as caminhotes vão sendo pintadas de barro. De repente, o quadro se 



transforma: deixamos o caminho florestado para chegar ao Lago Fagnano; depois, vamos ao 

acampamento para comer um pouco e retornamos a Ushuaia. 

Dia 8 - Ushuaia 

Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Ushuaia. Fim de nossos serviços. 
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