
      

CHALTEN AVENTURA TREKKING

Um trekking exclusivo no Chalten, serão nove dias descobrindo as melhores trilhas que levam ao Monte Fitz Roy,
Cerro Torre e Laguna Torre, além da aventuras no ao Glaciar Viedma Glacier escalando o Glaciar na altura e

chegar ao marco internacional com o Chile. Uma viagem vip pois iremos passar a noite no albergue e voltaremos
para a belíssima aldeia, rodeado pelas montanhas dos Andes.
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9 dias - 8 noites

Este programa de trekking faz o esforço de levar-nos à caminhar quase todas as trilhas no Parque Nacional Los Glaciares, seguindo
as pisadas ao Cerro Fitz Roy e Torre e fazer um dos mais maravilhosos trekkings sobre os gelos dos glaciares Viedma e Grande.

Fitz Roy Trekking é um trekking intenso que percorre as trilhas do Parque Nacional los Glaciares, especialmente no norte do Cerro
Fitz Roy, em El Chaltén. Vamos caminhar pelas trilhas da região norte do Parque Nacional Los Glaciares. Tudo começa com nossa
chegada ao Calafate, na província de Santa Cruz, na Patagônia Argentina. Após o primeiro dia em que aproveitamos para aclimatar-
nos e preparar-nos para a nossa grande aventura, saimos para o Parque Nacional Los Glaciares rumo a cidade de El Chaltén no
limite geográ䰀洅co com o Chile no borde de Los Andes. Atravessamos 220 km da árida, inóspita e tipica vegetação da parte Sul da
Patagonia. Começamos a caminhar pela trilha para Laguna Capri tomando o caminho que vai até o Rio Branco. Chegamos ao
miradouro após 2 horas de trekking, alí podemos observar a oeste a Laguna e Glaciar Piedras Blancas um belissimo ventisquero que
sai iminentemente entre montanhas. Aqui não é possível atravessar o rio.

Alcançamos este belo espelho de água a Laguna Capri, após uma caminhada tranquila, sem muito esforço e atraves de um caminho
bem de䰀洅nido, com uma queda de 200 metros. Voltamos à noite para a aldeia. No segundo dia de caminhada vamos para Laguna de
los Tres. Esta etapa é mais exigente por causa que tem um declive íngreme e um terreno rochoso, também pode aparecer alguma
lufada de vento, típico desta região. Se tivermos sorte, com sol brilhando vamos poder desfrutar da lagoa com a sua bela cor roxa.
Aqui podemos fazer uma pausa para ter um momento de re䰀猅exão e descanso. Logo de ter atingido tão bonito e enigmático lugar.
Longe de nós podemos ver as lagunas Madre e Hija, enseguida voltamos para El Chalten.

É o quarto dia de nossa aventura e temos que ir até la Loma del Pliegue Tumbado. Esta trilha tem a melhor vista de todo o parque.
Desde o miradiouro Pampa de las Carretas podemos ter a primeira imagem do Fitz Roy e Torre e das antigas 䰀猅orestas. Seguindo o
caminho aparecem as vistas do Lago Viedma, Huemul o Paso del Viento junto ao Vale do Rio Túnel que é considerada a entrada aos
Hielos Continentales No quinto dia de atividade vamos ir para o Lago del Desierto cercando com a estrada que serpenteia o Rio de
las Vueltas, mais previamente de tomar a navegação, faremos uma curta caminhada até chegar a Laguna & Glaciar Huemul,
voltamos novamente a Punta Sur para embarcar no catamarã que nos levará através das águas claras e geladas do Lago del Desierto
(comumente chamado e erroneamente Laguna del Desierto) de Punta Sur para Punta Norte.

Aqui desembarcamos para satisfazer o nosso segundo Trekking do dia para Laguna Larga, na fronteira internacional com o Chile.
Em seguida, voltamos no barco para chegar de volta a Punta Sur e de lá ir até El Chalten para descansar. No começo do sexto dia
vamos para o Cerro e Laguna Torre. Esta colina é de cerca de 3.128 metros acima do nível do mar e é considerada uma das
montanhas mais difíceis de escalar em todo o mundo. O Trekking ao Cerro Torre se faz num terreno glacial e pode se ver a parede
Sul do Cerro as Torres Egger e Standhard a Agulha Bi䰀洅ca o Paso do Homem Sentado e uma visão rara de Fitz Roy da posição oeste.
Continuamos este trekking intenso e no quarto episódio do programa, temos de chegar ao Glaciar Grande, nomeado por engano,
Glaciar Torre. Começamos subindo a trilha a bom ritmo, chegamos ao rio e atravessamos pelo ar com o zip. Alcançamos a morena e
colocamos nossos crampons para avançar sobre as paredes do glaciar.

Fazemos um trekking pelo gelo. O uso de crampons é obrigatório para evitar qualquer tipo de acidentes. Praticamos subidas e
descidas, apreciamos as cores branca e azul-turquesa do gelo que brilham, descubrimos rachaduras e algums buracos gerados pela
ação da água e tambem minúsculas cavernas no interior. Já no atardecer, voltamos para a aldeia. Estamos chegando na etapa 䰀洅nal
desta aventura, 䰀洅zemos o último Trekking do nosso programa indo para Piedra del Fraile e Glaciar Pollone, recorremos o mesmo
caminho que nos conduz a Lago del Desierto, mas faremos uma parada na ponte que atravessa o Rio Electrico, e a partir deste
ponto começamos a nossa caminhada. Hoje é um dia tranqüilo e curto, após ter vivido várias jornadas bastantes movimentadas e
aventureras. Em nosso último dia em El Chalten vamos para Bahia Tunel para navegar até o Glaciar Viedma e começar o nosso
trekking no interior do glaciar. É outro dia memorável porque navegamos pelo muito especial Lago Viedma, para depois andar com
crampons por cima do maior glaciar da região. No 䰀洅nal do trekking iremos até a cidade de El Calafate para despedir-nos. O Chaltén
Adventure Trekking é realmente um ótimo e espetacular programa impossível de esquecer.

Dia 1 - El Calafate - El Chaltén

Recepção pela manhã no aeroporto de El Calafate e traslado até rodoviária para tomar o ônibus rumo ao povoado El Chalten. Trata-
se de uma pequena vila a oeste da província de Santa Cruz na Patagônia Argentina, que 䰀洅ca em pleno Parque Nacional Los
Glaciares, Situado na Cordilheira dos Andes, conhecida como a Capital do Trekkinge em conjunto com asTorres del Painesão o
centro de caminhadas mais importante da Patagônia Austral. Quando chegarmos na rodovíária do povo, um serviço irá trasladar-
nos até a Hosteria Alí iremos conhecer nosso guia de montanha e prepararemos todo o equipamento que for necessário para o
primeiro dia de trekking.

Hospedagem: Hostería quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Jantar









Partida e Chegada: El Calafate - El Chaltén

Dia 2 - Trekking a Laguna Capri

Café da manhã na Hosteria. Hoje é o nosso primeiro dia decaminhadas pelas trilhas de Fitz Roy, faremos um trekking moderado até
chegar na Laguna Capri. A trilha começa no lado norte da aldeia de El Chaltén no 䰀洅m da rua San Martín. Nos primeiros minutos de
caminhada a inclinação é ligeiramente ascendente, já próximos aos 30 minutos de percorrido chegaremos ao miradouro onde
iremos contemplara mais bela e magní䰀洅ca vista do Vale do Rio de las Vueltas, logo após ter feito um breve descanso iremos
continuar o trekking, entraremos num Vale rumo ao Cerro Fitz Roy. Na densa 䰀猅oresta de lengas e ñires depois de quase duas horas
de caminhada nos deparará com uma divisão do caminho onde deveremos pergar à nossa izquerda para ir ao primeiro objetivo: a
Laguna Capri, caso contrário, a trilhà direita leva até a base do Fitz Roy. Mais tarde iremos retornar para a aldeia após quase 3-4
horas de ter feito uma bela caminhada.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Calafate - El Chaltén
Duração: 3 a 4 horas
Nível do Trekking: Suave a Moderada

Dia 3 - Trekking até Laguna de los Tres: Base do Cerro Fitz Roy

Café da manhã bem cedo na Hosteria. Começamos o trekking pelo mesmo caminho que nos leva a Laguna Capri porém hoje o
desa䰀洅o será mais ousado porque já temos um pouco mais de experiência que o dia anterior. Na primeira fase faremos uma ascensão
para chegar ao Valle del Arroyo del Salto. Desta vez pegaremos o caminho da direita quando encontrarmos a bifurcação atéa área
de drenagemdas lagoas chamadasMadre e Hija que quer dizer Mãe e Filha. Deixamos no caminho um dos acampamentos mais
usados pelos montanhistas chamado Acampamento Poincenot, para cruzar o Rio Blanco e deixar também nossas pegadas em outro
acampamento, usado somente por pro䰀洅ssionais chamado Campamento Blanco. O caminho torna-se ascendente, e com quase 410
metros de desnível chegamos até a morena, nesta ultima parte do caminho vamos demorar aproximadamente 1 hora.

O belíssimo caminho terminana base do Cerro Fitz Royalí vamos poder desfrutar de uma maravilhosa vista da lagoa e do glaciar.
Aqui estamos no ponto mais próximo ao famoso muro de granito do monte e as 䰀洅nas e delicadas agulhas circundantes. É possível
descer da morena para seguir uma trilha que contorna a lagoa até a desembocadura onde poderemos obter uma maravilhosa vista
da Laguna Sucia e as espetaculares geleiras que maravilham todas as pessoas que observam o lugar. Continuamos nossa aventura e
prosseguimos fazendo o ascenso até a Laguna de los Tres, é uma subida muito acentuada e cheia de pedras. Para muitos, este é
considerado o lugar mais belo e emblemático do Parque Nacional Los Glaciares, Património Mundial pela sua sublime e perfeita
beleza. Por 䰀洅m retornamos por outro caminho que conduz até a Hosteria Del Pilar e desfrutaremos de outra paisagem mágica.
Iremos descansar logo de ter feito um dos mais belos paseios.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Laguna de los Tres/ El Chaltén
Duração: 8 horas
Nível do Trekking: Fácil a Médio

Dia 4 - Loma del Pliegue Tumbado

Café da manhã na Hosteria. Pliegue Tumbado 䰀洅ca ao sul do Rio Fitz Roy. Iremos até a entrada do pequeno povoado em direção ao
outro lado que nos días prévios, como se fôssemo spara o acampamento na Laguna del Toro. Começamos o trekking percorrendo
através da vegetação Austral e patagônica, este lugar é caracterizado por um solo argiloso e seco onde praticamente não
observaremos arbustos ou árvores porém no caminho estaremos sempre acompanhados pela imaculada imagem dos Cerros Fitz
Roy e Torre. Iremos pelas margens de um pequeno riacho inserto ao longo de um canyon. Após ter feito a caminhada entraremos
numa densa 䰀猅oresta de lengas e ñires, deixamos o estepe atrás para mergulhar na vegetação andina. A sombra vai nos aliviar se
䰀洅zer um día de muito calor ou se o sol estiver forte, seguida chegamos a outra bifurcação como nos dias anteriores, desta vez
viramos para a direita para ir até a Loma del Pliegue Tumbado. Ao subir pela colina observaremos em forma clara o glaciar e Laguna
Viedma. Logo de ter caminhado um tempo na natureza entramos numa 䰀猅oresta. É bastante denso, e haverá sido uma sorte ter
percorrido o caminho pela sombra. Deixamos atrás a 䰀猅oresta e seguiremos caminhando por um lugar mais amplo. Ao pouco tempo
de ter começado novamente o trekking pegaremos o desvio para a direita que nos levará até Pliegue Tumbado.

De imediato iremos subir uma colina e ao chegar na cima desfrutaremos da mágica paisajem do Glaciar e da Laguna Viedma. A

























trevés datrilha faremos a ascensão orientados por pequenos montes de pedrasutilizadas comosinalização. A cristaFim é muito
íngreme, mas usaremos todo o empenho para poder chegar bem e receber o belíssimo presente que a natureza nos faz.
Desfrutaremos da maravilhosa vista do Monte Fitz Roy e Torre, assim como também do glaciar e da lagoa em conjunto com a
morena glaciar que os envolve. Poderemos também observar o Lago Viedma. Este tipo de caminhada é ideal para descobrir a estepe
patagônica, apreciando o magestuoso Fitz Roy e Torre o vale com as geleiras que se misturam entre as magní䰀洅cas montanhas como
assim tambem os erguidos e eternos Gelos Continentais Patagonicos.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Pliegue Tumbado/ El Chaltén
Duração: 8 horas
Nível do Trekking: Médio

Dia 5 - Trekking Glaciar Huemul e Marco Fronteiriço no Lago del Desierto

Café da manhã na Hosteria. Após três dias de trekking, vamos descansar um pouco para juntar novamente forças para continuar
desfrutando. Aproveitamos a manhã para relaxar,na tarde vamos conhecer o Lago del Desierto, um dos mais belos passeios que
podem ser recomendados em El Chalten. Iremos através de um caminho de cascalhos que acompanha o Rio de las Vueltas
conhecido pelas aguas transparentes e muito claras.

A beleza do lugar e da paisagem são unicas apesar do lugar ser desolado, existe uma 䰀猅oresta de lengas e ñires, uma verde
vegetação que envolve junto com as eternas imagens do Fitz Roy, glaciares e belas cascadas. Está localizada nafronteira
internacionalcom o Chile, sentido norte. Iremos passara ponte paracruzar o RioBlanco. Continuamosaté o lagopor cerca de 20km a
modode deixar atrás no caminho a LagunaElCondor. Antes da navegação faremos uma caminhada à Lagoa e Glaciar Huemuel. Logo
navegaremos pelo lago partindo da Ponta do Sul até a Ponta do Norte com a alternativa de fazer uma breve caminhada até o
miradouro chamado Centinela. Essa navegação está sempre sujeita às condições meteorológicas. No Ponto do Norte faremos o
segundo trekking do dia para chegar até a fronteira com o país vizinho.

Trekking à Lagoa e Glaciar Huemul

Partimos do estacionamento em Punta do Sul, entramos numa propriedade privada mediante o pagamento do ingresso e uma vez
na trilha caminhamos por um bosque de lengas. Logo de 30 minutos deter percorrido a subida chegamos no topo e poderemos
observar a vista completa do vale do Río de las Vieltas e Fitz Roy. Continuamos ao longo do cume e em 20 minutos os nossos
olhosdescobrirão a maravilhosaLaguna Huemul de águascristalinasque são descarregadasgraças ao degelo do glaciarhomônimo. O
trilho iniciaapenas atrásdas instalaçõesda Gendarmería Nacional, lugar exato onde começa a 䰀猅orestapróximo a umapequeno riacho.
O caminho começa a subir e enquanto ganha altitude iremos descobrindo a paisagem trás de nós: o Lago del Desierto, em sua
totalidade, enquadrado pelos cordões Del Bosque e Vespignani com seus glaciares. O declive começa a diminuir, a trilha entra num
bosque de lengas verdadeiramente misterioso, silencioso e pouco visitado.

Trekking Ponta do Norte do Lago del Desierto: Fronteira com o Chile

No caminho que iremos fazer cruzaremos diferentes pontes de madeira que estam sobre um riacho que desemboca na Laguna
Larga. Após 60 minutos de caminhada nos deparamos com um campo de lodo que concentra alta umidade e teremos que sulcar
pela direita com a ajuda de uma bússola em direção norte para continuar pela última área arborizada em ascensão. A paisagemnos
dá uma visãoradianteda Laguna Largaque apresada no meio do bosque fueguino maravilha a visão de todos os visitantes. Deixamos
atrás várias posições da Gendarmeríaque atualmenteestãoabandonadose seguimos até o Marco Fronteiriço, que é a linha de
demarcaçãode água quedelimita a fronteiracom o Chile.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Lago del Desierto/ El Chaltén
Duração: 8 horas
Nível do Trekking: Facil

Dia 6 - Trekking a Laguna Torre

Café da manhã no Hotel. Hoje Intensi䰀洅camos o trekking visitando a Laguna Torre. Saímos bem cedo em torno às 8:00 fazendo
quaiquer dos 2 caminhos que nos conduzem até a lagoa e que aos poucos metros acontece a uni䰀洅cação das trilhas e chegamos ao
vale do rio Fitz Roy. Chegamos logo de pouco tempo caminhando ao miradouro que está localizado no melhor lugar do río Fitz Roy
que garante uma visual exclusiva da maravilhosa paisajem e das colinas Solo, Adela, Torre e claro também do Monte Fitz Roy. Na
outra margem do río podemos observar a cascata Margarita. Quando nos aproximamos já na metade do trekking estaremos de pé























sobre um mirante natural com vista para o cordão Adela e Cerro Torre com seus picos de granito. Chegamos ao acampamento base
De Agostini, e em seguida descobrimos a Laguna Torre,esta lagoa reúnen umerosos icebergs que perturbam as costas das aguas por
causa do desprendimento do Glaciar Grande. Voltamos para passar a noite na Hostería.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Laguna Torre / El Chaltén
Duração: 8 horas
Nível do Trekking: Media-Intermedia

Dia 7 - Piedra del Fraile & Glaciar Pollone

Café da manhã na Hosteria. Devemos aproximar-nos até a ponte que pasa sobre o Rio Elétcrico a 16 km do vilarejo para começar o
trekking à Piedra del Fraile e Glaciar Pollone. A trilha começa antes de cruzar a ponte em direção quase em paralelo com a bússola
orientando ao oeste, iremos entrando numa densa 䰀猅oresta de lengas e outras coníferas nativas da Patagonia Austral. Já 䰀洅zemos a
metade do percorrido e estamos próximos ao Lago Eléctrico, a seguir desviamos a caminhada à esquerda para avançar e chegar ao
rio Pollone. Apenas passados 30 minutos de ter feito a trilha pegamos novamente à esquerda seguindo o rio até os glaciares Pollone
e Fitz Roy Norte. Continuamos até onde nasce o Rio Pollone numa área de morenas instáveis que impedem nossa passagem porq
uestões de precaução ede segurança. Uma vez que alcançamos o objetivo da caminhada regressamos ao povo para relaxar logo de
ter passado o día aventurados na natureza.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Piedra del Fraile / El Chaltén
Duração: 4 a 5 horas
Nível do Trekking: Facil - Media

Dia 8 - Trekking ao Glaciar Viedma

Café da manhã na Hosteria. Hojeéum dos diasmais esperados do trekking. Saímos pela manhã par ao porto da Bahia Tunel para
navegar o Lago Viedma rumo ao glaciar que leva o mesmo nome. Desde o barco podemos observar e desfrutar das impactantes
vistas dos Cerros Fitz Roy e Huemul. Nos aproximamos ao Cabo de Hornos no extremo sudeste das geleiras, alí o barco dá uma
volta para o oeste e se obtêm uma vista impressionante do Glaciar. Desembarcamos na zona rochosa, entretanto os guias de
montanha preparam o equipamento de segurança para o trekking e irão instruir-nos rapidamente sobre os estudos dos glaciares.
Deste lugar, começamos um trekking curto pela superfície até estar perto da borda da geleira, é aí calçamos os grampões que são
fundamentais para escalar o glaciar. O trekking demora cerca 2 a 3 horas, onde iremos descobrindo fendas e até sumidouros. Vamos
parar para o almoço. Aconselhamos sempre levar casacos para neve, luvas, óculos para protejer os olhos do sol que nesta parte do
mundo e por causa do re䰀猅exo do gelo é muito forte, tênis confortáveis para trekking, os grampões seram fornecidos no barco.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Chaltén / Glaciar Viedma / El Chaltén
Duração: 9 horas
Nível do Trekking: Facil - Media

Dia 9 - EL Chaltén - El Calafate

Café da manhã na hostería. Traslado ao Aeroporto de El Calafate. Fim dos serviços.

Serviços

Serviços incluem:
Guia de Montanha
Excursão à Geleira Viedma
Transfer durante o trekking em forma regular e particular









































Hospedagem 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

09 Dias / 08 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 2.198 USD 2.598 USD 2.198 USD 2.598 USD

Temporada Baixa 1.998 USD 2.380 USD 1.998 USD 2.380 USD

Partidas: Todos os dias com um mínimo de 2 passageiros.

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08

Hosteleria Base Dupla c/Banho Privativo        

Adicional Single        

Informações Gerais

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
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 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

2 pares de meias de lã
2 pares de meias 䰀洅nas
Tênis para trekking
Gorro de lã (é melhor de lã que de 䰀洅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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