
      

PATAGÔNIA TREKKING AVENTURA FULL

Trata-se de um trekking de exigência intensa, que mistura caminhadas com aventura. Durante o roteiro, que
começa no Calafate, visitam-se os Parques Nacionáis mais representativos de Chile e Argentina: o Parque

Nacional O Geleiras e o Parque Nacional Torres del Paine.
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20 dias - 19 noites

Junto ao programa Patagônia Trekking Full, esses são os trekkings mais completos da região patagônica, cobrindo os 2 parques
nacionais mais importantes: Parque Nacional O Geleiras e o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile.

Patagônia Trekking Adventure Full é realizado nos Parques Nacionais mais tradicionais para a prática de trekking na Patagônia: O
Geleiras, em El Chaltén e Torres del Paine, no Chile. Trata-se de uma caminhada de ritmo forte, mas que não necessita experiência
anterior. Começa por El Chaltén – para isso nos transladamos desde El Calafate; durante a viagem, compreenderemos a verdadeira
presença da Patagônia agreste e silenciosa que nos marca o caminho pela Rota 40 até o desvio para entrar no pequeno povoado de
montanha de El Chatén.

Começamos nossa caminhada até a Laguna Capri com a companhia do Rio Blanco e as vistas do Glaciar Piedras Blancas. Nosso
segundo dia de caminhada é mais intenso pois iremos até a base do Cerro Fitz Roy – a Laguna de Los Tres, especialmente porque
devemos superar uma subida pronunciada, cheia de rocas no último trecho, para chegar até o nosso objetivo. No terceiro dia temos
outro caminho pelo Valle de las Lagunas Madre e Hija para chegar até a Laguna Torre. No quarto dia vamos até o Geleira Torre e
caminharemos no seu interior. Descansaremos a 䕆退m de carregar nossas energias para o dia seguinte. Nos últimos dias de
caminhada pelo Parque Nacional O Geleira, vamos à beira de Pliegue Tumbado e depois visitamos o Lago e Geleira Viedma.

Deixamos El Chaltén para regressar a Calafate e caminhar pelo gelo de um dos glaciares mais impactantes de toda a Patagônia: o
Geleira Perito Moreno. No meio da viagem 䕆退carão lembranças inesquecíveis que guardaremos para sempre em nossa memória, de
caminhos que nos deparam diferentes sensações, convivendo entre o agreste e virgem de todos esses lugares, misturando magia e
um encanto especial. Continuamos nosso itinerário ao Chile: ao cruzar a fronteira, chegamos ao Parque Nacional Torres del Paine,
outro marco do trekking patagônico.

Caminhamos durante várias etapas pelos caminhos do famoso circuito "W" das Torres del Paine. Entramos no parque pela porta da
Guarderia Laguna Amarga. Percorremos o caminho à base das Torres pelo Valle Ascencio, fazemos a "Travessia do Lago
Nordenskjöld". Seguindo o caminho traçado, fazemos trekking até o Valle Francés e, depois, até o Valle del Geleira Grey. Navegamos
pelo Lago Pehoé até Puerto Pudeto e, 䕆退nalmente, conheceremos o setor Oeste do Parque Nacional Torres del Paine. As palavras
sobram para quali䕆退car esse trekking: é simplesmente sublime

Dia 1 - El Calafate

Recepção no Aeroporto de El Calafate. Visitamos El Calafate e nos alojamos em nosso primeiro dia de viagem.

Hospedagem: Quarto Hostel duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate

Dia 2 - El Calafate - El Chalten

(Parque Nacional O Geleiras)

Tomamos o café da manhã no Hostel e depois iremos em ônibus ao povoado de El Chaltén, que se localiza a um costado do Cerro
Fitz Roy. À esquerda, depois que nos desviamos da Rota 40 para tomar o caminho ao Chaltén, somos acompanhados pelo Lago
Viedma, e deixamos atrás as imagens brindadas pela estepe patagônica, bem agreste e silenciosa. Hoje iniciamos nosso trekking de
3 dias de duração pelo Parque Nacional O Geleiras, levando somente o necessário para a caminhada.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / El Chaltén

Dia 3 - Parque Nacional O Geleiras: Laguna Capri

Começamos a caminhada pelo Parque Nacional O Geleiras. Fazemos um breve percurso em ônibus para iniciar o trekking pela zona
Norte, guiando-nos pelo curso do Rio Blanco. Desfrutaremos de paisagens especiais como a Laguna e o Geleira Piedras Blancas. Ao
entardecer, iremos ao nosso acampamento na Laguna Capri.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, em Laguna Capri (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar





















Desde / Até: El Chalten / Laguna Capri
Duração: 2 horas
Di䎢坠cultade: Média a Leve

Dia 4 - Campo Base do Fitz Roy: Valle del Rio Blanco, Laguna De los Tres

Depois do café da manhã saimos do acampamento para seguir as pegadas que nos levam até o Campo Base do Fitz Roy, pelo Valle
del Rio Blanco até o Lago Piedras Blancas onde podemos ver como se cae o glaciar homônimo e, 䕆退nalmente, subimos uma ladeira
empinada em direção à Laguna de los Tres. É considerada a base do Cerro Fitz Roy e um dos mirantes mais atrativos, de onde
podemos ver as agulhas e geleiras do Cerro. Regressamos pelo mesmo caminho para voltar ao nosso acampamento, na Laguna
Capri.

Hospedagem:Acampamento Full base dupla, em Laguna Capri (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna Capri / Laguna de Los Tres
Duração: 5 horas
Di䎢坠cultade: Média a Intensa

Dia 5 - Caminhando em direção ao Acampamento na Laguna Torre

Hoje vamos pelo Valle de las Lagunas Madre e Hija (esse caminho une a Laguna Torre com a Laguna de Los Tres) até o
Acampamento Torre, bem perto do Cerro Torre. O Cerro Torre, com seus 3.128 metros e suas agulhas, são um verdadeiro desa䕆退o
para os escaladores de alta montanha. O trekking avança pelo setor norte da Laguna Torre; a paisagem do Cerro Torre é fantástica!

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, em Laguna Torre (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna Capri / Laguna Torre
Duração: 5 horas
Di䎢坠cultade: Média

Dia 6 - Caminhando pelo Geleira Grande (equivocadamente chamado Geleira Torre)

Depois do café da manhã no Acampamento Laguna Torre, vamos ao Geleira Torre para começar uma caminhada sobre o Geleira
Grande, onde podemos observar suas paredes de granito. Iremos bem preparados, com o equipamento formado por cordas, arnês
de segurança, pinos, etc., sempre apoiados por guias que nos acompanham. Precisamos cruzar o rio Fitz Roy para chegar ao Geleira
Torre; para isso, usamos uma corda tirolesa – corda pendurada. Depois de sair do rio, começamos a caminhar por um bosque de
carvalhos até chegar ao vale onde está o glaciar. Depois, caminhamos várias horas pelo geleira explorando seu interior, e podemos
fazer escaladas no gelo para principiantes. Ao entardecer, regressamos ao nosso acampamento na Laguna Torre.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, em Laguna Torre (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna Torre / Geleira Torre / Laguna Torre
Duração: 5 horas
Di䎢坠cultade: Média

Dia 7 - El Chaltén

Descansaremos depois do emocionante e longo trekking pelo Geleira Torre. Na parte da manhã iremos a El Chaltén pelo caminho
que segue o curso do Valle del Rio Fitz Roy. Aproveitaremos para relaxar e desfrutar da tarde.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, em Laguna Toro (área agreste)
Refeições: Café da manhã e box lunch
Desde / Até: Laguna Torre / El Chaltén

Dia 8 - Loma del Pliegue Tumbado

Desde a estação de Guarda-bosques, no povoado de El Chaltén, iremos por um caminho que atravessa campinas e bosques, subindo













































até as bordas de Pliegue Tumbado. Ao sair do bosque, chegamos à zona pedregosa. A subida por essas pedras não exige muita
energia até chegar ao cume, que está a 1.500 metros de altura. Encontramos um dos mirantes mais estratégicos do Parque.
Podemos admirar a presença solene dos Cerros Fitz Roy e Torre e no meio, o vale geleira do Rio de las Vueltas. Desde o cume
também vemos o Lago Viedma, os cerros Solo e Grande, o Paso del Viento e. um pouco mais longe podemos ver o Campo de Gelo
Patagônico. Regressamos a El Chaltén pelo mesmo caminho.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, em Laguna Toro (área agreste)
Refeições: Café da manhã e box lunch
Desde / Até: El Chaltén / Cumbre del Pliegue Tumbado / El Chaltén
Duração: 7 horas
Di䎢坠cultade: Média

Dia 9 - Lago e Geleira Viedma

Depois do café da manhã iremos à Bahía Tunel, que se encontra ao leste em direção ao Lago e Geleira Viedma. Ao chegar no cais,
embarcamos para navegar até o Geleira Viedma, o qual se destaca pelo azul profundo que podemos ver na sua frente. Fazemos
trekking em seu interior, caminhando pelas covas de gelo e perto do glaciar. Regressamos a El Chaltén antes do entardecer.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banho compartilhado
Refeições: Café da manhã e box lunch
Desde / Até: El Chaltén /Trekking Geleira Viedma / El Chaltén
Duração: 2 horas
Di䎢坠cultade: Leve a Média

Dia 10 - Regressamos a El Calafate

Café da manhã no Hostel. Vamos a El Calafate em ônibus comum, onde chegamos depois de 4 horas viajando em direção ao sul; no
caminho, podemos apreciar a verdadeira paisagem agreste da Patagônia Austral. Aproveitamos a tarde para conhecer esse povoado
patagônico, capital de O Geleiras. Ele se encontra no Cerro Calafate e na Bahia Redonda, na costa sul do Lago Argentino.

Hospedagem: Quarto Hostel duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Altitud: 185 metros sobre el nivel del mar
Desde / Até: El Chaltén / El Calafate

Dia 11 - Caminhar pelo Geleira Perito Moreno e observar o Canal de los Témpanos

Depois do café da manhã no hostel ou hosteria, vamos ao encontro do Geleira Perito Moreno. Fazemos uma caminhada reduzida,
com o objetivo principal de poder parar para ver o Canal de los Témpanos e observar as rupturas contínuas das massas de gelo que
caem da frente, de uma altura próxima a 50 metros. Esse é um dos dias mais esperados de todos, e nos deixará uma lembrança
inesquecível desse glaciar maravilhoso. Regressamos a Calafate.

Hospedagem: Quarto Hostel duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / Geleira Perito Moreno / El Calafate
Duração: 1 hora
Di䎢坠cultade: Leve

Dia 12 - Parque Nacional Torres del Paine pela Guardería Laguna Amarga

Saímos da Argentina e vamos ao Chile; depois da alfândega em "Cancha Carrera" vamos ao Parque Nacional Torres del Paine, que
foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ingressamos no parque pela Guardería Laguna Amarga, que tem esse nome
devido à Fazenda "Laguna Amarga", que se encontra na zona a uma distância de 115 kilômetros de Puerto Natales. O caminho
começa na “guardería” e fazemos 7 km em carro até chegar à Fazenda. Chegamos 䕆退nalmente a 600 msnm. Acampamos no
Camping Las Torres.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, Las Torres (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar













































Desde / Até: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine
Duração: 6 horas
Di䎢坠cultade: Leve

Dia 13 - Caminho à Base das Torres pelo Valle del Río Ascencio

Café da manhã no Camping Full de Las Torres. Começamos a retroceder os caminhos às Torres del Paine. O trekking começa pelas
bordas do Monte Almirante Nieto, que beira o Rio Ascensio. Depois, teremos uma subida pronunciada para alcançar o Valle do Rio
Ascensio e, depois de 2 horas de caminhada em pleno ascenso, chegamos no refúgio chileno. Continuamos nossa caminhada
atravessando o bosque de Nothofagus, a 䕆退m de chegar ao acampamento base de Las Torres. Esse é o ponto de início de muitos
escaladores, que têm como desa䕆退o subir as paredes verticais de mais de 880 metros. Mais tarde, chegamos ao mirante de Las
Torres, um an䕆退teatro criado pela natureza, com uma vista magní䕆退ca e que se encontra aos pés das perpendiculares torres
graníticas, que superam 2.700 metros de altura, observando a Torre Sul, Central e Norte, o Nido de Cóndores e a cara norte do
Monte Almirante Neto. Podemos observar a Morrena, formação rochosa que chega a 1.000 msnm. Finalmente regressamos pelo
mesmo caminho.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla ou single, Camping Las Torres (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Camping de Las Torres / Valle del Río Ascensio / Mirador de Las Torres
Duração: 4 horas
Di䎢坠cultade: Média

Dia 14 - Desde Las Torres até Cuernos del Paine e o Lago Nordenskjöld

Depois do café da manhã, saímos em direção à “Travessia do Nordenskjöld". Esse caminho será feito em uns 2 dias de trekking
intermediário, caminhando desde o acampamento no vale do Rio Ascencio até o Acampamento no Refúgio Pehoé. Dormimos no
refúgio Paso Los Cuernos, depois de 3 horas de trekking. Nessa caminhada descobriremos a fauna autóctone da zona sul da ribeira
do Rio Paine, vendo mamíferos e aves do Parque Nacional Torres del Paine e, também, a parte sul do lago, as Torres e o Monte
Almirante Nieto. O refúgio Paso Los Cuernos possui 32 camas, restaurante e banheiros com chuveiros de água quente. Encontra-se
à beira do Lago Nordenskjöld, rodeado de um bosque de notofaghus (carvalhos), e se encontra no meio dos Refúgios Torre e Valle
Francés. O percurso vai beirando o Lago Nordenskjöld e bordeia a base de Cuernos del Paine. São umas 3 horas de trekking.

Hospedagem: Quarto compartilhado, no Refúgio Los Cuernos
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Camping de Las Torres / Refugio Paso Los Cuernos
Duração: 3 horas
Di䎢坠cultade: Leve

Dia 15 - Trekking até o Valle Francés

Café da manhã no Acampamento Full. Continuamos nosso trekking pelo Parque Nacional Torres del Paine, em direção ao Valle
Francés, vale de montanha que descende do interior da montanha ao lago Nordenskjöld, protegido ao leste pelos Cuernos e a oeste
por Paine Grande, que supera 3.000 msnm. Seguindo o caminho do vale ingressamos nos mirantes superiores, que se encontram
em um an䕆退teatro natural escoltado pelas agulhas e paredes mais impressionantes: Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de
Tiburón, Catedral e Paine Grande. Os bosques de carvalho e os geleiras de Paine Grande produzem um espetáculo único a esse
percurso. Chegamos ao Valle Francés continuando pelo mesmo caminho e depois, em sentido oeste, beirando a margem do lago
Skottberg chegamos ao acampamento no Refúgio Pehoé.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, Refúgio Pehoe (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Refugio Paso Los Cuernos / Refugio Pehoe
Duração: 9 horas
Di䎢坠cultade: Intensa

Dia 16 - Caminhando em direção ao Valle del Geleira Grey

Café da manhã no Acampamento Full. Começamos o trekking em direção ao Valle del Lago e Geleira Grey, que se assoma desde o
Campo de Gelo Patagônico, no setor norte do lago, rodeado por um bosque de carvalho e moreias. O Glaciar Grey forma parte dos







































Campos de Gelo Sul, tem uma largura de 6 km e uma altura que supera 30 metros. Sua cor azulada é produto da absorção da luz
por parte dos gelos. É um geleira que se encontra em pleno retrocesso, produto do aumento das temperaturas e mudanças de
chuvas da região patagônica austral. Caem pedaços de gelo azuis do Geleira Grey, e são arrastados pelos ventos patagônicos em
direção ao sul. Continuamos pela marca que delineia o caminho durante 2 horas, até chegar ao mirante e, assim, poder observar o
lago e o geleira em seu máximo esplendor. Mais tarde, subimos a outro mirante que nos deixará em frente ao glaciar, em uma
posição privilegiada. A rota atravessa um bosque de notros – cuja �or avermelhada é o simbolo patagônico, e uma vegetação densa
de matagais que são protegidos pelos gelos que recobrem o Paine Grande. Regressamos ao Refúgio Pehoé.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, Refúgio Pehoe (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Refugio Pehoe / Valle del Geleira Grey / Refugio Pehoe
Duração: 8 horas
Di䎢坠cultade: Intensa

Dia 17 - Navegamos pelas águas do Lago Pehoé até Puerto Pudeto.

Tomamos nosso café da manhã um pouco mais tarde que o habitual, no Acampamento Full, e aproveitamos a manhã para
descansar após vários dias de trekking. Depois do nosso merecido descanso, zarpamos em um barco para cruzar as águas cristalinas
do Lago Pehoé até chegar em Puerto Pudeto, onde tomamos o ônibus até o acampamento, no Camping Pehoé. O Lago Pehoé está
no centro do Parque Nacional Torres del Paine. Após o almoço, continuamos até o lindo Salto Grande e depois de uma caminhada
de menos de 1 hora chegamos até as praias do lago Nordenskjöld. Dormimos no acampamento Camping Pehoé.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, Camping Pehoe (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Refugio Pehoe / Salto Grande / Camping Pehoe
Duração: 1 hora
Di䎢坠cultade: Leve

Dia 18 - Setor Oeste do Parque Nacional Torres del Paine

Café da manhã no Acampamento Full. Conhecemos a zona oeste do Parque Nacional Torres del Paine, fazemos uma caminhada
pela zona costeira sul do Lago Grey, repleta de blocos de gelo, e depois subimos ao mirante Ferrier de onde podemos ter uma vista
panorâmica completa do maciço Paine e de toda a Cordilheira dos Andes, especialmente dos Geleiras Grey e Pingo. Dormimos no
Camping Pehoé.

Hospedagem: Acampamento Full base dupla, Camping Pehoe (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Camping Pehoe / Costa Sur del Lago Grey / Camping Pehoe
Duração: 3 horas
Di䎢坠cultade: Leve

Dia 19 - Regresso a Calafate

Depois do café da manhã no Acampamento Full começamos nosso regresso à Argentina, voltando a Calafate.

Hospedagem: Quarto Hostel duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: Camping Pehoe / El Calafate

Dia 20 - El Calafate

Café da manhã no Hostel. Translado ao Aeroporto de Calafate. Fim do Trekking.

Hospedagem: Quarto Hostel duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / Aeropuerto del Calafate













































Serviços

Serviços que estão incluidos e os que não estão

Serviços incluem:
Tour leader bilingue para todo o trekking
Guia de Montanha
Excursão ao Geleira Perito Moreno
Navegação no Lago Pehoe
Transfer durante o trekking em forma regular e particular
Alojamento segundo o itinerário
Comidas descritas no programa

Serviços não incluem:
Entrada aos Parques Nacionais
Seguro Médico
Seguro de Vida
Gorjetas
Bebidas
Passagens Aéreas
Excursões Opcionais e todo serviço não esclarecido no programa de viagem

Temporada 2016-2017

Preços e saídas do Trekking à Patagônia 2016-2017

20 Dias / 19 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 5.029 USD 5.259 USD

Temporada Baixa 4.794 USD 5.023 USD

Saídas (Língua espanhola / Língua Inglês)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final

15OUT16 03NOV16 12NOV16 01DEZ16 10DEZ16 29DEZ16 07JAN17 26JAN17 04FEV17 23FEV17 04MAR17 23MAR17

29OUT16 17NOV16 26NOV16 15DEZ16 24DEZ16 12JAN17 21JAN17 09FEV17 18FEV17 09MAR17

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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 CONSULTAR   RESERVAR

Hostel c/Banho
Privativo

   

Hostel c/Banho
Compartilhado

   

Refugio C/HABIT.
Banho
Compartilhado



Acampamento
Full

         

Informações Gerais

Equipamento recomendado

Equipamento aconselhado para ser usado na expedição aos Gelos Continentais Patagônicos

Mochila de 80/90 litros
Botas de borracha, para caminhar pelo glaciar
Saco de dormir, preferentemente de duvet para -20°C (com pena de ganso)
Colchonete para ser utilizado como isolante térmico
Roupa interior sintética ou de algodão
Uma camiseta de algodão
Calça comprida para caminhada
Polar
Uma jaqueta de goretex com capa de chuva
Cobre-calça de goretex ou similar, com ziper dos lados
Polainas (1 par)
Luvas (1 par)
Um par de luvas 䕆退nas sintéticas
Meias grossas – se forem de lã, melhor
Meias 䕆退nas sintéticas, sempre 2 pares, para poder trocar
Bastões pro䕆退ssionais para as caminhadas
Echarpe ou cachecol para proteger o pescoço
Balaclavas de lã ou de 䕆退bra polar. Os produtos de lã são mais nobres
Gorro de lã ou de 䕆退bra polar
Óculos de sol com 䕆退ltro protetor de raios ultravioletas
Creme protetor para o sol
Garrafa térmica (garrafa de alumínio ou aço inoxidável, para levar água quente)
Fita adesiva, de preferência larga
Equipamento para a higiene pessoal
Navalha ou canivete
Lanterna com baterias ou pilhas recarregáveis
Medicamentos pessoais necessários
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