
      

O W DO TORRES DEL PAINE

Este espectacular trekking nos da as garantias de desfrutar, aprender, e conhecer em profundidade o Parque
nacional Torres del Paine, recorrendo seus três vales espectaculares: El Valle de las Torres, Valle del Francês

(Cuernos del Paine e Paine Grande) e Valle del Glaciar Grey.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


10 dias - 9 noites

O W das Torres é o circuito mais completo que nos leva pelos caminhos mais importantes do Parque Nacional Torres del Paine,
desde a Base às Torres, até o trekking pelo Valle del Francés e o Valle del Lago Grey: é um trekking fantástico.

O Parque Nacional Torres del Paine forma parte do Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas da República Chilena. Encontra-
se a 112 km de Puerto Natales e a 315 km de Punta Arenas. Foi criado em 13 de maio de 1959 e declarado Reserva da Bioesfera pela
UNESCO, em 1978. O W das Torres é o circuito mais famoso de todos. As Torres del Paine são gigantescos monólitos de granito
originados pelo a䎺ᎀoramento de um lacólito de rocha ígnea, que com o passo do tempo sofreu erosões glaciares, 䎺ᎀuviais e eólicas. É
formado por três torres: a Torre Central chega a 2.800 msnm, a Torre Norte, um pouco menor, de 2.600 msnm e a Torre del Sur
que é a mais alta, com 2.850 msnm de altura.

A rota do W está formada pelas três seções mais importantes do parque:

Base de Las Torres

É o trecho mais conhecido do Parque e portanto, o mais transitado. Saímos em direção ao Vale do Rio Ascensio e passamos por uma
velha ponte suspensa que cruza o rio Ascensio. Mais para frente há 2 opções: seguir à base de Las Torres entrando à esquerda ou ir
a Los Cuernos, à direita. Tomamos o atalho pela esquerda, pois vamos à Base de Las Torres; há uma ladeira muito inclinada, se bem
que depois começamos a descer para chegar ao vale. Atravessamos um bosque cheio de carvalhos, com menos inclinação, passando
por várias vertentes mas a ladeira é mais pronunciada justamente quando aparece o segundo desvio. O caminho se borra entre o
terreno rochoso e, ao chegar aos 700 msnm, estamos no ponto leste da laguna, onde temos uma vista das Torres e dos cerros
Peineta e Nido de Cóndores.

Vale del Frances

Esse trecho é realizado em 2 dias. Essa etapa é mais fácil, com leves inclinações. É provável que vejamos condores. A trilha dessa
segunda etapa é muito linda, transcorre junto ao Lago Nordenskjöld, com pouco desnível e com paisagens impressionantes.
Deixamos no caminho o monte Almirante Nieto e descemos birando o lago Nordenskjöld. Antes de chegar ao acampamento Los
Cuernos há um trecho complicado que faz zig-zig. Na primeira noite dormimos no refúgio Los Cuernos, que é menor que o Torres,
localizado na base do Cuerno Este (2.200 m). No dia seguinte, antes de chegar ao Acampamento Italiano nos encontramos com
outro trecho em zig-zag. Passando o refúgio Italiano, seguimos descendo beirando o Lago Skottberg (podemos desviar até o
Acampamento Britânico para desfrutar da vista impressionante do Valle del Francés; são 6.500 metros de desvio). No caminho,
podemos ver o Cerro Paine Grande, de 3000 metros. Na subida, contemplamos o Glaciar Francés. Entramos no vale através de um
bosque.

Vale do Glaciar Grey

É um dos dias mais espetaculares, produto da vista do Geleira Grey. É uma jornada que não apresenta grandes di䎸culdades, onde
beiraremos parte do Lago Grey até alcançar o mirante. Uma descida importante nos leva ao bosque, que nos deixa no
Acampamento Grey.

Resumindo, o tradicional circuito do W das Torres del Paine nos garante caminhar pelos três vales mais importantes do parque: o
vale das Torres, o vale do Francês (Cuernos del Paine e Paine Grande) e o vale do Geleira Grey. Cerros, lagos, glaciares junto a
bosques legendários de nothofagus, com uma fauna autóctone, fazem um cenário ideal para esse trekking clássico. Chegamos ao
Parque Nacional Torres pela Guarderia Laguna Amarga e acampamos no Acampamento Las Torres. A primeira trilha a ser percorrida
é a Base de Las Torres, atravessando o Valle del Rio Ascencio. Depois, continuamos em direção ao segundo vale: Valle del Francés.
Desde Las Torres vamos a Los Cuernos del Paine, e podemos ver o Lago Nordenskjöld. Para terminar o circuito, caminharemos pelo
terceiro vale: Valle del Geleira Grey.

Dia 1 -

Dia 1 - Chegada a Calafate

Recepção no Aeroporto de Calafate e translado ao hostel ou hosteria, de acordo ao alojamento escolhido.

Hospedagem: Quarto Hostel com banheiro compartilhado. // Quarto Hosteria Base Dupla ou Single com banheiro privado
Refeições: Jantar
Desde / Até: El Calafate / El Calafate

Dia 2 - 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 䎸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䎸cultade: Leve

Dia 3 - 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 䎸m de chegar ao acampamento base de Las Torres. Esse é o ponto de início de muitos
escaladores, que têm como desa䎸o subir as paredes verticais de mais de 880 metros. Mais tarde, chegamos ao mirante de Las
Torres, um an䎸teatro criado pela natureza, com uma vista magní䎸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, 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䎸cultade: Média

Dia 4 - 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䎸cultade: Leve

Dia 5 - 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䎸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 glaciares 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䎸cultade: Intensa

Dia 6 - Caminhando em direção ao Valle del Geleira Grey

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

Dia 7 - 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䎸cultade: Leve

Dia 8 - 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䎸cultade: Leve

Dia 9 - 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 10 - 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
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

10 Dias / 09 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 2.623 USD 2.741 USD

Temporada Baixa 2.494 USD 2.611 USD

Saídas (Língua espanhola / Língua Inglês)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

25OUT16 03NOV16 08NOV16 17NOV16 06DEZ16 15DEZ16 03JAN17 12JAN17 14FEV17 23FEV17 14MAR17 23MAR17

22NOV16 01DEZ16 20DEZ16 29DEZ16 17JAN17 26JAN17 28FEV17 09MAR17

31JAN17 09FEV17
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Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Hosteleria Base Dupla c/Banho Privativo  

Acampamento Full Base Dupla (Area Serviços)      

Refugio c/Banho Compartilhado 

7 dias - 6 noites

Dia 1 - Porto Natales, Gruta do Milodón & Parque Nacional Torres do Paine

Dirigimos-nos ao Parque Nacional Torres do Paine. Partimos desde Ponta Arenas (também se pode començar desde O Calafate), no
trajecto nos detenemos em varias paradas, a primeira em Porto Natales, belo povo patagónico que se encontra a orilas do "Seio de
Última Esperança", paramos para almorçar comida típica da região. Depois continuamos viagêm para o parque nacional, mas dantes
vamos visitar a Gruta do Milodón, trata-se de uma impresionante gruta prehistórica onde os restos de um preguiçoso gigante
foram descobertos na década de 1890. A viagem é pintoresco e muito atmosférico, com muitas aves silvestres e espantosas
paisagens da Patagonia Austral. Chegamos ao Parque Nacional Torres do Paine e nos alojamos em o coração do parque, com uma
vista privilegiada das majestuosas Torres. Durante os meses estivales de janeiro e fevereiro o sol põe-se para perto de as 23 horas,
isto nos favorece para aproveitar ao máximo no dia e terminar de admirar a estepa patagónica vestida de guanacos e coberta de
neves eternas suas montanhas.

Dia 2 - Os Cornos do Paine

Começamos nossa caminata patagónica pelos caminhos que nos dirigem aos Cornos, o caminho é sinuoso e nos conduz até o Lago
Nordenskjold. Entramos em calor admirando a extraordinária 䎺ᎀora e fauna do Parque Nacional Torres do Paine, observamos vistas
formidables dos lagos centrais do parque e dos Cornos do Paine. Neste primeiro dia de trekking 䎸naliza no Refúgio. Os Cornos, é
um pequeño refúgio de montanha que se encontra a orlas do Lago Nordenskjorld. Pode-se avançar mais e chegar até o Domo O
Francês próximo do Camping Italiano, também com boas vistas ao lago. Em horas da tarde relaxamos-nos e recuperamos energia
para o dia seguinte, depois desfrutamos do jantar.

Nota: Pode-se pernoctar no Refúgio Os Cornos ou no Domo O Francês, dependendo da disponibilidade existente.

Dia 3 - Vale do Francês: Coração do Maciço do Paine

Amanhecemos desayunando no Refúgio Os Cornos, depois começa uma complicada caminata para o Vale do Francês, ao longo de
um caminho empinado que conduza o coração do Maciço Paine. Encaminhamos-nos à ponte colgante sobre o rio Francês, que se
localiza a os pés do cara sudeste do maciço, onde poderão desfrutar de umas fantásticas vistas ao vale. Continuamos ascendiendo
ao area mais elevada do vale onde podemos ver as 䎸guras geológicas do vale: Folha (lâmina), Máscara (Mask), Espada (Espada),
Catedral (Catedral), Barbatana de Tiburón (barbatana de tiburón) e a magní䎸ca Fortaleza (Fortaleza). Após esta subida fazemos
uma pausa para realizar um descanso e realizar um pic-nic. O trekking culmina com um descenso por um camino com ondulações
cheio de pastizales que nos guia até o próximo refúgio: Paine Grande. Opcionalmente pode-se efectuar o caminho para o Olhador
Britânico.

Dia 4 - Glaciar Grey

Saímos de caminata desde o Refúgio Paine Grande bordeando as orlas do Lago Pehoé para o sector norte do Glaciar Grey.





Almoçamos ao ar livre, depois abordamos o barco que navega sobre a fachada cristalina do Glaciar Grey. Desde o sector sul do

Glaciar Grey vamos para o acampamento. Previamente regressamos caminhando até a Paine Grande para tomar um catamarán até
o berço de Pudeto e daí 䎸nalmente chegamos ao Eco-Camp, onde fazemos noite.

Dia 5 - As Torres doPaine

Hoje vamos em procura do camino mais famoso do Parque Nacional Torres do Paine. Dirigimos-nos desde o camping para a
Hostería As Torres prévio à ascensão ao Vale Ascencio na cara este da Torre. Impactam-nos as imagens das Cristas das montanhas,
os bosques de tenhas e os pequenos rios que se alinham no  passeio escénico para o vale. O grande desa䎸o é a subida à morena
empinada, trata-se de uma massa de rochas que nos conduzem à grande vista icónica das Torres: Os três gigantescos monolitos de
granito. O caminho faz-se custa acima mas o prêmio vale a pena: A majestuosa vista das Torres que entramem nossa vista se
elevando magicamente ante nós, com o lago glacial visível em baixo nosso. Depois de reconfortar nossa visão e de um almoço num
dos melhores lugares do mundo, nos desandamos pelo mesmo trajecto que atravessa o Vale Ascencio e chegamos até o Eco-Camp
para receber um jantar muito merecido.

Dia 6 - Laguna Azul, Lago Sarmiento, Laguna Goic

Deixamos atrás um dia muito intenso para começar outro dia menos esgotador que nos ajuda a terminar o circuito da W das Torres
do Paine da melhor forma possível. Depois do café da manhã transladamos-nos até Laguna Azul (opcionalmente podemos
chegarem bicicleta) deixando na viagem a Cañadón Macho, habitat indiscutible de guanacos silvestres e ñandúes. É provável deter-
se para admirar tremenda paisagem e a perspectiva diferente que se vêem das Torres desde os diferentes lugares. Em Laguna Azul
fazemos um trekking para o olhador, depois almoçamos para continuar até a costa norte do Lago Sarmiento, onde se inicia o
caminho de fauna, observando uma grande variedade de fauna patagónica nas vastas planícies, incluindo: guanacos, ñandúes e 
avestruces e se a sorte acompanha-nos poderemos chegar a ver algum puma. No camino deixamos atrás a bela Laguna Goic e
depois caminhar a passo tranquilo vários quilómetros abordamos na estação de guarda parques em Laguna Amargura onde nos
estão a esperar para nos recolher e transladar ao Eco-Camp para um grande jantar de despedida.

Dia 7 - Ponta Areiasou O Calafate

Transladamos-nos a Ponta Areias para apanhar o voo da tarde a Santiago, aqueles que se dirijam a Argentina nos transladamos em
auto até a fronteira para depois continuar viagem para O Calafate.

5 días - 4 noites

A W das Torres do Paine em 5 dias é a versão reduzida pelos caminos mais famosos do parque nacional que nos leva aos glaciares,
lagos, bosques e às majestuosas Torres. Neste trekking exclui-se a visita aos Cornos do Paine e aos Lagos & Lagoas do Leste.

Dia 1 - Porto Natais, Gruta do Milodón & Parque Nacional Torres do Paine
Dia 2 - Vale do Francês: Coração do Maciço do Paine
Dia 3 – Glaciar Grey
Dia 4 – As Torres do Paine
Dia 5 – Ponta Areiasou O Calafate

Temporadas: A temporada alta vai desde novembro até janeiro inclusive. A temporada baixa é corresponde aos meses de Outubro,
Fevereiro e Março.

Temporadas: A temporada alta vai desde novembro até março inclusive. A temporada média é desde o 16 de outubro até o 31 de Outubro
e desde o 1ero. de Abril até o 17 de Abril. A temporada baixa é desde o 1ero. deOutubro até o 15 de Outubro e desde o 18 de Abril até o 30
de Abril.

Alojamento: EcoCamp Patagonia
Comidas: Café da manhã, Box Lunch e Jantar



















Desde / Até: Torres do Paine / Lagoas das Torres
Duração: 3 horas
Di䎸cultem: Suave
Altura: 200 metros / 650 pés
Distancia: 6 km

Serviços

Serviços que estão incluidos e os que não estão

Serviços incluem:
Tour leader bilingue para todo o trekking
Guia de Montanha
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

Preços / Saídas: 7 Dias - 6 Noites (Preços em USD por pessoa)

Temporada Data Padrão SUPERIOR Suite

* Pedir para o privado Duplo/compartilhada Single Duplo Single Duplo Single

Saídas Best-seller Escolha popular Melhor conforto

Baixa 05 OUT 2015 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Baixa 12 OUT 2015

Media 19 OUT 2015 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,15 USD 3078,30 USD 2308,80 USD 3463,30 USD

Media 26 OUT 2015

Alta 02 OUT 2015 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Alta 09 NOV 2015

Alta 16 NOV 2015

Alta 23 NOV 2015

Alta 30 NOV 2015

Alta 07 DEZ 2015









































http://localhost:8080/pdf-argentinian/viagens/trekking-patagonia-precos-e-saidas.php


Pico 14 DEZ 2015 2565,10 USD 4104,20 USD 3078,20 USD 4925,00 USD sold out sold out

Pico 21 DEZ 2015

Pico 28 DEZ 2015

Pico 04 JAN 2016

Pico 11 JAN 2016

Pico 18 JAN 2016

Alta 25 JAN 2016 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Alta 01 FEV 2016

Alta 08 FEV 2016

Alta 15 FEV 2016

Alta 22 FEV 2016

Alta 29 FEV 2016

Alta 07 MAR 2016

Alta 14 MAR 2016

Alta 21 MAR 2016

Alta 28 MAR 2016

Media 04 ABR 2016 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,20 USD 309,10 USD 2308,80 USD 3463,20 USD

Media 11 ABR 2016

Baixa 18 ABR 2016 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Baixa 25 ABR 2016

Informações Gerais

Levar em consideração.

Esse trekking é de ritmo intenso. É necessário ter uma boa condição física, apesar disso, não é fundamental realizar uma preparação
prévia pois não existem problemas de ordem técnico para realizar o trekking. Há caminhadas de 6 a 9 horas de duração diária, o
que faz com que o programa seja exigente, apesar de caminharmos em passo normal e com descansos de䎸nidos. No itinerário há
subidas e descidas com ladeiras consideráveis. Os alojamentos são, na maioria, em acampamentos. Aqueles que possuam
experiência em acampar se adaptarão rapidamente.

Segurança

O programa não inclui assistência médica, se bem que os guias levam um estojo de primeiros socorros para emergências e possuem
equipamentos de VHF para se comunicar por motivos de força maior.

Altura

Esse itinerário de trekking não alcança os 1500 metros/4920 ft de altura. Os trekkings são realizados em caminhos de montanha,
sem chegar a alturas elevadas que provoquem mal de altura nos integrantes do grupo. O único obstáculo natural é o forte vento
patagônico, que constantemente chega no verão, tornando o trekking mais exigente.

Documentos para a fronteira

Levar os documentos solicitados (passaporte) para fazer a alfândega na passagem fronteiriça entre a Argentina e o Chile. Está
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terminantemente proibido cruzar o Chile com alimentos perecíveis como frutas, frios, carnes, etc. O transporte de bagagem está
incluído no preço do programa.

Serviço de translado de bagagem

Está incluído o serviço de transporte para a bagagem de cada um dos passageiros (sacos de dormir incluídos), exceto na zona do
Refúgio Los Cuernos, onde cada um tem que levar seu saco de dormir ou alugar um, no Refúgio. Os passageiros carregam uma
mochila leve durante o dia, que geralmente inclui um impermeável, jaqueta, lunch box, água, óculos de sol, máquina fotográ䎸ca). A
bagagem pessoal é transportada até um maximo de 15kg por passageiro. Os equipamentos são transportados da mesma forma que
a bagagem geral da viagem.

O trekking pode ser cancelado?

Sim. Por motivos exclusivamente metereológicos, que coloquem em risco a integridade física dos participantes. É aconselhável ter
experiência em acampar.

Equipamento recomendado para realizar o trekking

Equipamento aconselhado para ser levado durante o Trekking:

Mochila de 50 litros
Roupa interior sintética
Camiseta de manga longa e outra de algodão
Calça comprida para caminhadas
Ceroulas
Polar
Um par de polainas e 1 par de luvas
2 pares de meias de lã
2 pares de meias 䎸nas
Tênis para trekking
Gorro de lã (é melhor de lã que de 䎸bra)
Viseira para proteger-se do sol
Toalha de mão / Toalha de banho
Óculos de sol
Protetor solar
Lanterna
Bastão de trekking (fundamentais)
Documentos necessários para ir ao Chile (Passaporte, etc)
Medicamentos pessoais
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