
      

GELOS CONTINENTAIS PATAGÔNICOS

Este trekking intensivo, atravessa o Campo de Hielo Continental, seremos capazes de observar uma vista
deslumbrante sobre Cerro Fitz Roy, Torre, Cordón Moreno, Base Glaciar e Paso Marconi, além da Laguna de los

Toros eo Circo de los Altares. Este é um circuito para pessoas com experiência e boa formação.
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10 dias - 9 noites

O trekking da Patagônia mais alucinante e magní䎿㊀co; é a expedição mais importante de toda a região patagônica austral. A grande
meta é chegar à sua entrada, o famoso Circo de los Altares, caminhando sobre seus gelos até Paso del Viento.

Gelos Continentais Patagônicos é uma expedição única e é considerada a mais caminhada mais importante de toda a região
patagônica sul. É o trekking mais alucinante, ingressando nos gelos continentais pelo Geleira Marconi. Passamos pela cara oeste dos
Cerros Fitz Roy e Torre e ao leste do Cordón Moreno, desfrutando desse lugar de sonho, o Circo de los Altares. São 4 noites em
acampamentos expedicionários sobre zona glaciária, sem necessidade de experiência no uso de pinos e raquetes para a neve, mas
com um imprescindível bom estado de saúde e excelente estado físico.

O padre italiano Agostini caminhou muito nessa área, passando pelo Valle del Río Eléctrico e batizou várias montanhas como por
exemplo, o Cerro Piergiorgio. Chegar até o Circo de los Altares, a porta de entrada aos gelos, é um trekking de di䎿㊀culdade intensa. A
melhor época para realizá-lo é entre dezembro e fevereiro, quando as condições climáticas são mais benignas. Pode ser realizado
também no inverno, embora o clima seja muito mais frio, mas com uma maior estabilidade atmosférica.

O trekking começa a 450 msnm, seguindo o leito pelo Valle del Río Eléctrico, sempre em sentido oeste. Atravessamos um bosque de
carvalhos para chegar à Piedra del Fraile depois de quase 2 horas de caminhada; a essa altura estamos superando os 500 msnm.
Saimos do bosque e da vegetação e entramos em zona rochosa. O caminho avança pela costa do Rio Eléctrico. Atravessamos o rio
Pollone, que é a䏁삀uente do rio Eléctrico, chegando à terceira hora caminhando por esses lindos lugares. Alcançamos La Playita, já
perto dos 600 msnm; vamos em caminho a ingressar no Campo de Gelo Sul. Subimos até superar 1.500 msnm, no segundo dia de
trekking. Ao chegar ao Geleira Marconi devemos nos amarrar com cordas e utilizar raquetes de neve para continuar avançando.

O objetivo é ingressar no Paso Marconi, a entrada natural ao Campo de Gelo Continental Sul; para isso, superamos diversas fendas
no meio do caminho. Uma vez lá, começam os dias de caminhada pelo Campo de Gelo Sul: são aproximadamente 24km
caminhando pelo gelo, em um bom ritmo. No leste de nosso caminho temos, como pano de fundo, o cordão Marconi. No kilômetro
12 entramos ao chamado Circo de los Altares. Podemos admirar as pouco vistas caras oeste das rocas graníticas dos cerros Torre,
Egger, Standhardt, Bí䎿㊀da, Cuatro Dedos, Fitz Roy, etc. Atingimos 1.350 msnm. Seguindo ao sul, vamos descendo e nos encontramos
com fendas, aproximando-nos ao Geleira Viedma.

Devemos nos desviar das fendas e ao atingir as morenas laterais, saimos do geleira. Chegamos a 1.100 msnm, à Laguna Los Esquies.
Depois, ganhamos altitude chegando a Paso del Viento e descemos novamente pelo Valle del Río Túnel. A trilha está muito bem
sinalizada no Parque Nacional Los Glaciares, e descendemos em zig-zag. Depois de 1 hora, o caminho chega até o Glaciar Río Túnel
Inferior. Atravessamos o rio sem necessidade de nos amarrar pois não existem fendas. O caminho continua descendo em zig-zag
até chegr à corda tirolesa, que serve para cruzarmos o Río Túnel. Imediatamente vemos a Laguna Toro, a uns 650 msnm. Seguindo
o caminho, chegamos novamente ao bosque legendário; continuamos descendo até chegar ao povoado de Chaltén.

Dia 1 - El Calafate

Recepção no Aeroporto de Calafate. 'll Conheça a cidade de Calafate. Aproveitamos esse primeiro dia para conhecer a cidade de
Calafate e começamos a nos climatizar para essa grande aventura aos gelos continentais.

Hospedagem: Quarto duplo ou triplo, com banheiro privado
Refeições: Jantar
Desde / Hasta: Aeroporto Calafate / El Calafate

Dia 2 - Visita ao Geleira Perito Moreno, navegando perto de suas paredes

Depois do café da manhã vamos à península de Magalhães, para o encontro com o colossal Geleira Perito Moreno. Faremos um
trekking curto, disfrutando do Canal de los Témpanos e apreciando umas paisagens maravilhosas. Teremos uma conversa ditada
por um especialista em glaciologia, e depois caminharemos pelas passarelas, onde 䎿㊀caremos atônitos ante as caídas dos blocos
glaciares que se desprendem de sua frente. Para completar nosso programa, embarcamos para navegar perto de suas paredes.
Regressamos a El Calafate à tarde.

Hospedagem: Quarto de Hosteria, duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / Parque Nacional O Geleiras/ El Calafate
Duração: 5 horas
Di䎿㊀cultad: Leve





















Dia 3 - Vamos ao Parque Nacional O Geleiras

Depois do café da manhã viajamos a El Chaltén, um minúsculo, lindo e famoso povoado das cordilheiras, aos pés do cerro Fitz Roy,
um lugar onde podemos respirar o ar místico do montanhismo, com seus preparativos prévios a esses desa䎿㊀os pessoais aos quais se
enfrentam os amantes da aventura na montanha. Para chegar, percorremos 220 kilômetros através da estepe patagônica e
paramos num bonito campo para saborear deliciosas tortas artesanais, e de onde podemos apreciar a beleza do Lago Viedma. El
Chaltén se encontra às margens do Parque Nacional O Geleiras, aos pés do Cerro Fitz Roy e à beira do Rio de las Vueltas; suas
principais atividades turísticas são o montanhismo, trekking e rafting.

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

Dia 4 - Começa nossa travessia, chegando até a base do Geleira Marconi

Nossa caminhada começa logo depois do café da manhã, em direção aos Gelos Continentais. Saímos do povoado de Chaltén com a
bússola orientada a oeste, guiando-nos pelo leito do rio Eléctrico. A medida que avançamos vamos nos despedimos do bosque
legendário e da vegetação, para entrar em uma zona pedregosa, e chegar à base do Geleira Marconi, sobre um desnível próximo a
300 metros.

Hospedagem:Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: El Chaltén / Geleira Marconi
Duração: 4 horas
Di䎿㊀cultade: Média / Desnível: 300m

Dia 5 - Trekking pelo Geleira Marconi, chegando ao Passo Homônimo.

Amanhecemos no Acampamento, tomamos um bom café da manhã para nos preparar para a caminhada que nos espera no dia de
hoje pelo Geleira Marconi, a 䎿㊀m de chegar até o Paso Marconi, que se encontra a uns 1500 metros. Para esse trekking devemos
utilizar os pinos e, dependendo das condições, é provável que tenhamos que nos amarrar com cordas e utilizar raquetes de neve. O
trekking chega até a con䏁삀uência com o Valle Pier Giorgio. Depois de subir uma ladeira, chegamos nos começos do Gelo Continental,
perto do Paso de los Cinco Glaciares.

O visual do interior dos gelos é magní䎿㊀co, inclusive do cordão montanhoso que rodeia toda a zona.

Seguindo a caminhada pelo Geleira Marconi até onde con䏁삀ui com o Valle del Pier Giorgio. Uma mudança bem marcada de ladeira
nos deixará nos começos do Gelo Continental e do Paso de los Cinco Glaciares. Teremos uma vista panorâmica impressionante do
interior do Gelo Continental e dos maciços montanhos que rodeiam a área.

Hospedagem: Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Geleira Marconi / Entrada aos Gelos Continentais
Duração: 8 horas
Di䎿㊀cultade: Intensa / Desnível: 800m

Dia 6 - Chegamos ao Circo de los Altares

Após nosso café da manhã habitual no Acampamento da Expedição, e depois de 48 horas intensas de trekking, começa a meta real
do programa: o Trekking sobre o Gelo Continental. Saímos desde a entrada do Gelo Continental, com o objetivo que foi proposto
para o dia, ou seja, chegar até o Circo de los Altares, que está na base da histórica cara oeste do Cerro Torre. O caminho nos leva
pelo oeste do Cordón Marconi, desfrutando de panoramas muito acolhedores do Cordón Moreno e das paredes do Cordón Marconi,
com seus clássicos cogumelos de neve. Apesar de não haver desnível nessa etapa do trekking, devem ser utilizadas raquetes para o
translado.

Hospedagem: Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Entrada aos Gelos Continentais / Circo de los Altares
Duração: 6 horas





































Di䎿㊀cultade: Média / Desnível: Não há

Dia 7 - Circo de los Altares

Café da manhã no Acampamento. Continuamos a caminhada pelo Circo de los Altares, em presença de vistas realmente únicas do
setor oeste do Cerro Fitz Roy e do Cerro Torre. Finalmente, depois do esforço provocado pelo trekking, conseguimos nos aproximar
das paredes rochosas de gelo, sempre que o tempo jogue a nosso favor, podendo chegar sem carregar nossas mochilas. É o lugar
que todo expedicionário tem como meta a ser alcançada.

Hospedagem: Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Circo de los Altares
Duração: 6 horas
Di䎿㊀cultade: Média

Dia 8 - Caminho à Laguna de los Esquíes, chegando a Paso del Viento

A manhã nos encontrará tomando café da manhã no Acampamento, nos despedindo do Circo de los Altares e indo em busca da
Laguna de los Esquíes, lugar considerado como a saída do Campo de Gelo Continental, que se localiza sobre a morena lateral do
Glaciar Viedma. Caso o clima seja muito duro, tentaremos chegar até o refúgio Paso del Viento, a 䎿㊀m de ter uma boa proteção.

Hospedagem: Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Circo de los Altares / Laguna de los Esquies / Paso del Viento
Duração: 7 horas
Di䎿㊀cultade: Média a intensa

Dia 9 - Deixamos as trilhas dos Gelos Continentais e vamos à Laguna Toro

Saímos cedo de Paso del Viento, a uma altura superior a 1500 metros, deixando para trás os caminhos dos Gelos Continentais
Patagônicos, acompanhados de paisagens do cordão Mariano Moreno, do Cerro Grande e do Cerro Huemul. Começamos uma
descida até chegar à Laguna Toro; para isso, devemos cruzar prados de altura, deixando no caminho o Glaciar Túnel e o rio
homônimo, o qual atravessamos com uma corda tirolesa, para chegar ao acampamento.

Hospedagem: Expedição Camp
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Paso del Viento / Laguna del Toro
Duração: 7 horas
Di䎿㊀cultade: Média a intensa

Dia 10 - Pelo Valle del Río Túnel até Chaltén

Amanhecemos no Acampamento Expedição, em Laguna Toro, e continuamos o trekking pelas pegadas marcadas do Valle del Rio
Túnel, na última etapa da expedição aos Gelos Continentais. Subindo a ladeira pela Loma del Pliegue Tumbado até alcançar o limite
que divide o Valle del Túnel do Valle del Río de las Vueltas. Se subirmos, depois teremos que descer entrando no bosque nativo de
carvalhos e faias, para chegar a Chaltén.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna del Toro / El Chaltén
Duração: 6 horas
Di䎿㊀cultade: Média

Dia 11 até 12 - dias de previsão se, por via das dúvidas, o tempo nos obrigar a nos refugiar.

Tomamos alguns dias de previsão, especialmente se levamos em consideração que podem se apresentar condições adversas com
respeito ao clima, devido geralmente pelos ventos bruscos ou pela chuva contínua que, às vezes, toma conta da Patagônia. Isso faz













































com que devamos nos refugiar por alguns dias caso o tempo esteja hostil, especialmente no trecho que percorre o interior do
Campo de Gelo Continental.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado
Refeições: Desayuno, Box Lunch y Cena

Dia 13 - El Calafate

Tomamos nosso café da manhã no hostel e nos despedimos da expedição pelos Gelos Continentais Patagônicos, levando conosco
lembranças de todos os momentos vividos nesse canto especial da Terra. Nos transladamos ao Aeroporto de Calafate.

Serviços

Serviços que estão incluidos e os que não estão

Serviços incluem:
Guía bilingue espanhol e inglês
(consulte para outros idiomas: italiano/alemão/francês)
Alojamento detalhado no programa da expedição
Barracas e equipamentos para o acampamento expedicionário
Pinos, raquetes de neve e arnês
Visita ao Geleira Perito Moreno
Transfers indicados no itinerário, em serviços regulares e particulares
Comidas de䎿㊀nidas na rota de viagem

Serviços não incluem:
Não se contempla o empréstimo de sacos de dormir ou colchonete
Entrada a Parques Nacionais
Seguros – tanto seguro de vida como seguro médico (aconselhamos que sejam contratados por conta própria)
Bebidas
Gorjetas (é aconselhável uma atenção com os funcionários, pois forma parte dos bons costumes)
Passagens de avião nem taxas Aeroportuárias
Serviços não descritos no programa de expedição aos Gelos Continentais

Temporada 2016-2017

Preços e saídas do Trekking à Patagônia 2016-2017

10 Dias / 09 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 2.506 USD 2.506 USD

Temporada Baixa 2.329 USD 2.329 USD

Alojamentos
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Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Hostel c/Banho Compartilhado  

Acampamento Expedicion       

Informações Gerais

Levar em consideração.

Esse trekking é muito intenso, de nível exigente, por isso é fundamental ter um bom estado físico e possuir um certo níivel de
experiência não só em caminhadas, mas também, na convivência em acampamentos. Não é necessário saber utilizar pinos ou
raquetes de neve pois durante a expedição ensinaremos a utilizá-los adequadamente, além disso, prévio ao começo da travessia,
também explicamos como são utilizados.

O itinerário pode ser modi䎿㊀cado em seu percurso ou ser suspendido.

No caso de existirem motivos de ordem climatológics que nos obriguem a tomar essa medida, com a única 䎿㊀nalidade de preservar a
integridade física de todos os participantes.

dias de Reserva

São reservados 2 dias de prevenção durante a expedição aos Campos de Gelos Continentais Sul, já que podem ocorrer atrasos por
precaução, caso as condições do clima não sejam as adequadas para realizar a caminhada, especialmente se houver ventos fortes ou
chuvas intensas que nos obriguem a esperar nos acampamentos ou refúgios.

Serviço de Transporte de Bagagem

Brindamos o serviço de transporte de bagagem tanto de barracas e comida como cordas, etc. Na expedição cada integrante deve
levar seu próprio equipamento pessoal, só que contrate o serviço de transporte. Aconselhamos não levar toda a bagagem pessoal
durante o itinerário, somente o imprescindível; devemos carregar o menor peso possível nas costas; o restante da bagagem será
deixada em Chaltén.

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 䎿㊀nas sintéticas
Meias grossas – se forem de lã, melhor
Meias 䎿㊀nas sintéticas, sempre 2 pares, para poder trocar
Bastões pro䎿㊀ssionais para as caminhadas
Echarpe ou cachecol para proteger o pescoço
Balaclavas de lã ou de 䎿㊀bra polar. Os produtos de lã são mais nobres
Gorro de lã ou de 䎿㊀bra polar
Óculos de sol com 䎿㊀ltro protetor de raios ultravioletas













































 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

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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