
 

VIAGENS ARGENTINA 

Uma semana muito exclusiva em Calafate, entrando no centro do Glaciar Perito 

Moreno, passando um dia em uma das melhores estâncias da região e navegando pela 

zona de gelos do Parque Nacional Los Glaciares, desde a Bahía Tranquila, conhecendo 

os Glaciares Upsala e Spegazzini até Bahía Toro e os Glaciares Mayo e Negro até Perito 

Moreno. 

  



7 DIAS - 6 NOITES 

 Alojamento Quartos Duplos com a categoria do hotel selecionado 

 Traslados detalhadas no itinerário 

 Excursões detalhadas no itinerário (exceto opcional)  

 Passagens aéreas de cabotagem 

 Guia de espanhol bilíngüe inglês 

 Serviço de emergência 24 horas 

 Coordenação Permanente 

Dia 1 - El Calafate 

Recepção e traslado do Aeroporto de Calafate ao Hotel. 

Dia 2 - Viagem ao Centro do Glaciar mais famoso do Planeta (Big Ice)  

Se já conhecemos o glaciar por fora, hoje teremos a oportunidade de descobri-lo por dentro. Sim, hoje 

viajamos ao centro do glaciar mais famoso do planeta, como na novela de Júlio Verne, quem realiza uma 

viagem ao centro da terra. Caminhamos durante 4 horas sobre a superfície gelada, a fim de chegar aos 

serac: onde os gelos se dobram.  

Começamos a acostumada travessia entre gelos no Porto "Bajo de las Sombras" para partir em uma 

embarcação que navega as águas do Brazo Rico até chegar à costa oeste. Antes de começar a aventura 

recebemos instruções dos guias de montanha profissionais, quem nos explicam o uso dos materiais e nos 

ajudam a colocar o equipamento necessário. Aconselhamos que utilizem óculos de sol. 

Estamos prontos para ir pelo caminho que nos leva pela morena sul do Glaciar Perito Moreno (zona onde 

o gelo e a terra se fundem). Depois de uma hora, chegamos a uma paragem assombrosa: um mirante do 

qual teremos uma vista panorâmica incrível dos glaciares e seus arredores. A partir dai, acedemos ao 

interior do glaciar para descobrir novas paisagens, com sumidouros enormes, covas brancas, fendas 

profundas e lagunas azuladas. Nos encontramos em um lugar que nos brinda imagens e postais 

inesquecíveis da viagem ao centro do glaciar. Durante a excursão, aprendemos sobre glaciologia, fauna e 

flora autóctones graças à participação de guias especialistas no assunto. Ao meio-dia, aproximadamente, 

podemos almoçar admirando as paisagens que nos rodeiam. 

Continuamos nosso caminho à morena, caminhando durante uma hora até finalizar nosso caminho. 

Embarcamos a fim de nos  aproximar da parede sul de Perito Moreno. À tarde, regressamos à Calafate. 

Nota Importante: Essa excursão é realizada somente de mediados de setembro até fins de abril. Trata-se 

de uma excursão exigente com terreno irregular, e podem participar pessoas entre 18 e 45 anos com bom 

estado físico. Não está autorizado o ingresso a grávidas. Não está incluída a entrada ao Parque Nacional,, 

o equipamento pessoal nem a merenda (correm por conta de cada passageiro).  Aconselhamos a 

utilização de óculos de sol, protetor solar nº 30, no mínimo, roupa leve porém abrigada, viseira para o sol, 

jaqueta impermeável, luvas, botas de trekking (botas de borracha não estão permitidas),  mochila de 40 

litros, cantil e merenda para comida pessoal. 

Dia 3 - Dia de Campo dentro do Parque Nacional Los Glaciares (Nibepo Aike)  



Iremos a uma estância localizada no Parque Nacional Los Glaciares. Depois da recepção de bem-vinda, 

vamos ao Brazo Sur do Lago Argentino vendo, no caminho, como os glaciares e os diferentes tipos de água 

têm repercutido na erosão das rochas. Vemos as dobras de rochas, produto dos sedimentos que foram 

sendo depositados ali. Em nossa caminhada descobrimos um bosque de nothofagus, hábitat de carcarás, 

águias, maras e outros. No regresso, apreciamos as destrezas do homem do campo, por exemplo, 

domando cavalos – geralmente de raça criola, ou a tosquia de ovelhas, que é realizada manualmente; 

depois a lã é classificada e guardada. 

Visitamos a zona histórica da estância e conhecemos sua horta orgânica. Para o almoço podemos ter 

cordeiro ou churrasco criolo, com saladas preparadas com verduras frescas da horta e sobremesa caseira. 

Depois, caminhamos para chegar a um ponto panorâmico único, onde podemos admirar os 2 braços do 

Lago Argentino e o maravilhoso Lago Roca. O Glaciar Perito Moreno indica tanto o Brazo Rico como o 

Brazo Sur do Lago Argentino. Esse vale é pouco visto e é o acesso sul menos visitado do Campo de Gelo 

Sul. 

Dia 4 - Navegação em Primeira Classe pelo Lago Argentino até o Porto de Vacas  

Vamos ao porto particular La Soledad, em Bahía Tranquila, Paragem Punta Bandera, para embarcar no 

cruzeiro que nos levará para conhecer a região dos imponentes glaciares no Parque Nacional Los 

Glaciares. À meia-manhã navegamos em direção ao setor norte, deixando o caminho Punta Avellaneda e 

Boca del Diablo – essa é a passagem mais estreita do Lago Argentino, com uma extensão de apenas 800 

metros. Estamos rodeados de águas verdes-turquesa povoadas de icebergs, que flutuam à deriva. A 

sensação de estar navegando entre blocos de gelo tão grandes é realmente inesquecível e única, já que 

somos testemunha das diversas formas, cores e tamanhos que a natureza lhes deu. 

Percorremos o Brazo Norte durante 1 hora aproximandamente, para em seguida avistar mais blocos de 

gelo com suas características tão diferentes, opacos e translúcidos, que nos convidam a imaginar formas 

de objetos. Os gelos nos dão o indício de que estamos nos aproximando ao Glaciar Upsala. Lá, paramos 

em frente aos gelos que atualmente cortam a passagem ao Canal Upsala, entretanto, com bom clima, já 

de longe podemos divisar o imponente glaciar homônimo; ele é tão impressionante devido às suas 

dimensões, já que suas paredes chegam a 60 metros de altura. 

Continuando com a carta de navegação pelo Lago Argentino vamos ao sul, ao Canal Spegazzini, para nos 

aproximar à nossa próxima parada e apreciar o glaciar homônimo. Trata-se de uma grande massa de gelo 

que se eleva desde 80 a 135 metros, e é um rio de gelo que vai descendo por uma inclinação de rochas 

até cair abruptamente no lago. Essa paisagem de gelo será nosso lugar para almoçar: uma vista 

panorâmica privilegiada enquanto desfrutamos dos pratos deliciosos oferecidos pelo cruzeiro. 

À tarde, chegamos a Puesto de las Vacas, uma baía pacífica que está no Canal Spegazzini; podemos 

descansar em meio ao silêncio, escutando somente o som da água ou podemos fazer uma caminhada 

pelos arredores, para experimentar uma sensação de extrema tranquilidade e apreciar as formas e 

tamanhos diferentes dos blocos de gelo que ali descansam. Obtemos vistas panorâmicas espetaculares 

do Glaciar Spegazzini. Logo depois de percorrer a baía, embarcamos novamente para tomar nossa 

merenda e nos preparamos para ir à Puerto La Soledad em Bahia Tranquila. Desembarcamos para depois 

transladarnos ao Calafate. 

Dia 5 - Mini trekking ao Glaciar Perito Moreno 

Para realizar esse breve trekking temos que cruzar o Lago Rico, chegando à costa sudoeste depois de 

alguns minutos de navegação: ela se encontra em frente da parede sul do glaciar. Desembarcamos e 



vamos ao refúgio, onde nos organizamos em grupos. Começamos a caminhada de uns 15 minutos, 

beirando o lago, até chegar ao glaciar. Preparamos o equipamento especial de trekking no gelo. 

Acoselhamos que utilizem botas de trekking e meias grossas (se possível, de lã). É proibido utilizar botas 

de borracha, pois elas são altamente escorregadias. 

Percorremos o caminho em aproximadamente 2 horas, em um ritmo normal, onde descobrimos uma 

grande variedade de formas e diferentes tamanhos de fendas, escoadouros, pequenas lagunas, seracs – 

grandes blocos de gelo divididos em várias fendas, originadas por movimentos internos. Aprendemos 

sobre a flora e a fauna do lugar e recebemos informações relacionados aos glaciares, como por exemplo, 

sobre o incrível avanço contínuo e pouco visto em outros colossos de gelo. Retornamos pelo bosque 

andino-magalhânico coberto de plantas e árvores típicas da Patagônia Austral. 

Nota: Esse tour é realizado durante quase o ano inteiro, exceto em junho e julho. Pode ser realizado por 

pessoas entre 10 e 65 anos aproximadamente, dependendo do estado físico dos participantes. Está 

proibido o acesso a grávidas, pessoas com doenças cardíacas, motrizes e de coordenação. Esse tour não 

é recomendável para pessoas com excesso de peso. É proibido fumar durante o tempo que o programa 

dure. 

Dia 6 - Balcón do Calafate em 4 x 4: Laberinto de Pedras & Pedra dos Chapéus  

Saímos da cidade de Calafate para subir até superar 1.000 msnm e ingressar no primeiro Balcão. A vista 

clássica dos postais se fixa em nossos olhos, abrangendo não só a cidade mas também o Lago Argentino. 

Com bom clima, é possível ver os cerros Fitz Roy e Torre, e avistar algum condor voando sobre o cordão 

andino. O caminho continua até o Labirinto de Pedras e vemos restos fósseis da era cretácica. 

Continuamos em descenso até chegar à Piedra de los Sombreros, onde almoçamos (opcional) e 

descansamos. À continuação, regressamos à Calafate, descendo pela área norte com a presença do Lago 

Argentino no caminho. 

Nota: Esse programa é realizada entre os meses de setembro a maio. 

Dia 7 - El Calafate 

Café da manhã no hôtel. Traslado ao Aeroporto de Calafate. 
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