
      

PATAGÔNIA AVENTURA TREKKING VIP

Um programa que adiciona caminhadas de pura aventura no Parque Nacional Los Glaciares e na Ilha Grande de
Tierra del Fuego, todos os caminhos de El Chaltén, caminhadas inesquecíveis pelo Glaciar Perito Moreno,

escaladas com grampões sobre o Glaciar Viedma e trekking no Parque Nacional Tierra del Fuego, em Laguna
Esmeralda, Glaciar Vinciguerra y muita mais aventura.
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15 dias - 14 noites

Um trekking de primeira classe pela Patagônia Austral,que não se perde nenhuma pisada pelo chão do Parque Nacional
LosGlaciarese Tierra del Fuego, misturando aventuras e navegacões no Lago do Deserto, Lago Viedma, trekking no Glaciar Perito
Moreno eescalada glacial sobre o Glaciar Viedma.

O Patagonia Trekking Adventure é um programa de caminhadas de primeira classe ao longoda Patagônia, pois durante todo o
roteiro a hospedagem será feita em hosterias e não em hostels ou acampamentos, a aventura abrange os doi sprincipais parques da
Patagônia Autral, o Parque Nacional Los Glaciares, localizado na cidade de El Calafate, El Chalten e Parque Nacional Terra do Fogo.
Chegamos a El Calafate para ir imediatamente até El Chalten, conhecida como a capital nacional do trekking. Neste belíssimo
vilarejo de montanha localizado na base da Cordilheira dos Andes faremos todos os circuitos de caminhadas. Começamos a fazer o
caminho para o Fitz Roy, primeiro pelas trilhas que conduzem a Laguna Capri e em seguida, já tendo feito o aquecimento e um
breve treinamento, continuaremos por uma subida exigente até chegar à base do Cerro Fitz Roy, na Laguna de Los Tres.

Complementamos os treks com um pouco de aventura, navegando no Lago do Deserto, mas sem esquecer o nosso objetivo
continuando o percorrido a traves dos lugares mais bonitos como o Lago Huemul e seu glaciar homônimo, como assim também
faremos trekking em Punta Norte até o Marco Internacional com o Chile. Conectamos ambos passeios com uma navegação pela
erroneamente chamada Laguna del Deserto. Porém, ainda não satisfeitos com isso, avançaremos em direção a Loma del Pliegue
Tumbado no extremo sul do vilarejo e faremos um trekking até Laguna Torre e voltamos junto ao Rio de las Vueltas para chegar até
a ponte sobre o Rio Electrico para caminhar na Piedra del Fraile e no Glaciar Pollone. Mas antes de deixar El Chalten vamos
despedir-nos vivendo um día muito especial.

Navegamos pelo Lago Viedma para atingir a parede do Glaciar Viedma e com a ajuda de crampões poderemos descobrir o interior da
geleira que será uma experiência que não esqueceremos nunca. Com nossas expectativas concluídas retornaremos para El Calafate,
nesse maravilhoso lugar faremos um espectacular trekking sobre o mais famoso de todos os glaciares da Patagónia: O Glaciar Perito
Moreno. Agora podemos mudar o destino e viajar mais ao sul para conhecer o belo Parque Nacional Tierra del Fuego, nesse
maravilhoso lugar localizado no 䋫ހm do mundo viviremos dias muito bonitos. É possivel viajar por terra ou por ar, se escolhemos
viajar por terra se têm uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem de fazer o caminho até Ushuaia por terra é que realmente é
encantador pois é a única maneira de descobrir a maravilhosa paisajem do estepe patagônico árido e deserto, assim como também
é possivel observar a ultima parte da cadeia da Cordilheira dos Andes.

Passando Rio Grande na ilha de Tierra del Fuego começa a mudança abrupta da paisagem. Se pegamos um avião perdemos essa
maravilhosa transformação natural. O lado negativo é o tempo que leva a viagem de ônibus desde El Calafate até Ushuaia,tem uma
duração aproximada de 12 horas, dependendo da demora em migrações na fronteira com o Chile. No extremo sul faremos um
trekking no Parque Nacional Tierra del Fuego e vamos aventurar-nos com um passeio de caiaque pelo belíssimo Canal de Beagle,
iremos até a Laguna Amarga também chamada Laguna Esmeralda ou até o Glaciar Vinciguerra e Laguna de los Témpanos. Este
trekking e uma aventura inesquecível, sem descanso porque vale a pena desfrutar desde pedaçinho do 䋫ހm do mundo.

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 䋫ހca 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 䋫ހm 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䋫ހca 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 䋶豈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䋫ހo 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䋫ހssionais 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 䋫ހnas 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 䋫ހm 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 䋫ހca 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 䋶豈oresta de lengas e ñires, deixamos o estepe atrás para mergulhar na vegetação andina. A sombra vai nos aliviar se
䋫ހzer 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 䋶豈oresta. É bastante denso, e haverá sido uma sorte ter
percorrido o caminho pela sombra. Deixamos atrás a 䋶豈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 crista䋫ހnal 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䋫ހcas 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 䋶豈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 䋶豈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䋫ހcamos 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䋫ހcação 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 䋶豈oresta de lengas e outras coníferas nativas da Patagonia Austral. Já 䋫ހzemos 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. Hoje é um 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 cerc a2 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䋶豈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 - Volta à El Calafate

Café da manhã na Hosteria. Temos a manhã livre para descansar ou para conhecer o povoado de ElChalten. Depois do meio-dia
iremos para a Rodoviaria em ElChalten para pegar o ônibus para El Calafate. Recepção na Rodovíaria em ElCalafate e traslado até a
Hosteria.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã
Partida e Chegada: El Chaltén / El Calafate

Dia 10 - Caminhada sobre o Glaciar Perito Moreno

Café da manhã na Hosteria. Vamos conhecer o glaciar mais famoso na Patagonia: o Glaciar Perito Moreno. Devemos chegar até
porto "Bajo de las Sombras" que está à 6km dos miradouros do glaciar, para embarcar e atravessar o Lago Rico para chegar na
frente da parede sul do glaciar. Uma vez desembarcados iremos até o refúgio e os guías estarão esperando por nóspara preparar-
nos para o trekking sobre o glaciar. A caminhada começ anas margens do lago até a geleira, enquanto nos aproximamos da borda
do gelo colocamos os grampões, mais antes disso, recebemos instruções do seu uso no gelo. O trekking sobre o Glaciar Perito
Moreno têm uma duração total de 2 horas, será possível observar 䋫ހssuras, minúsculas lagoas, sumidouros e seracs.

O trekking não é nem exigente nem suave mais sim bastante moderado. È necessário têr em conta que o chão onde estaremos em
pé é muito irregular, mas mesmo assim é uma superfície 䋫ހrmee segura. O trekking é complementado por um curso curto de estud
odos glaciares e de conhecimento sobre a 䋶豈ora e fauna nativa da região e todo o processo de ruptura do Glaciar Perito Moreno que
constitui um caso muito especial, pois é um dos poucos glaciaisem todo o mundo que está em pleno avanço, quando a maior parte
da outras masas de gelo estão em retrocesso por causa do aquecimento global que produz a disminuição da camada de ozônio.
Quando 䋫ހnalizarmos retornamos para o refúgio desfrutando da exuberante 䋶豈oresta de pinheiros.





























Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch
Partida e Chegada: El Chaltén / Glaciar Perito Moreno / El Chaltén
Duração: 6 horas
Nível do Trekking: Facil - Media

Dia 11 - Calafate-Ushuaia

Café da manhã na Hosteria. Traslado ao Aeroporto de El Calafate para pegar o vôo rumo à cidade de Ushuaia. Recepção e traslado
do Aeroporto para o hotel de Ushuaia

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã
Partida e Chegada: El Calafate / Ushuaia

Dia 12 - Trekking a Laguna Amarga

Café da manhã na Hosteria. Hoje vamos fazer uma caminhada suave rumo à Laguna Esmeralda que está situada num vale que anos
atrás estava coberta por geleiras, a oeste faz fronteira com o Cerro Bonete e ao leste com o Monte Toribio. A seguir iremos para a
periferia da Ushuaia, depois de fazer 18km pela rota 3 chegamos ao Valle de Lobo se dalí começamos o trekking através de uma
trilha por meio de uma área arborizada,em seguida, entramos numa turfeira para chegar auma ponte feita de troncos situado no
Arroyo Esmeralda. Deixamos trás de nósa ponte para penetrar novamente numa 䋶豈oresta fueguina, chegamos em outra área
bastante mais densa e maior que a anterior. Na última parte caminhamos sobre um campo enlameado com turfeiras sem árvores e
um riacho cuja nascente é a Laguna Esmeralda. Seguimos caminhando até o fundo do vale e podemos observar um pequeno morro
onde a surpresa está por detrás, porque alí após o morro está a maravilhosa e mágica lagoa. As nossas expectativas 䋫ހcam
satisfeitas demais. A paisajem da natureza unica e quase irreal, nossos olhos estarão maravilhados pelo charme do movimento das
aguas da Lagoa. Em seguida, voltaremos à cidade

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duração: 5 horas
Nível do Trekking: Facil

Dia 13 - Trekking ao Glaciar Vinciguerra & Laguna de los Témpanos

Após café da manhã na Hosteria faremos o traslado até o vale de Andorra, perto da cidade. Este trekking nos oferece a
oportunidade de descobrir a 䋶豈ora nativa e zonas húmidas de turfas(Turbales Sphagnum) que atualmente é uma área protegida pela
RAMSAR, tanto o Glaciar Vinciguerra como as turfeiras circundantes. Este trekking não só é sinônimo de aventura e de esforço
físico, tambem é um contato total com a natureza e uma maneira ideal de entender os diferentes passos da evolução da região
desde a era glaciar até o día de hoje. O início do trekking é relativamente facil a intermedia sem fazer nenhum esforço adicional e
sem inclinação caminhamos sobre as vermelhas com turfeiras adjacentes ao Arroyo Grande.

Após atravessar este espelho de água para dar início à primeira fase de ascensão seremos acompanhados por coníferas nativas. O
caminho exige que façamos um esforço extra porque passamos de um nível facil ao intermedio, mas vamos ir regulando o passo de
acordo ao estado físico dogrupo. Faremos um descanso numa área de pastagens de turfa e desfrutamos da belíssima paisajem. Já
recuperados respiramos o ar puro das montanhas e recarregamos nossas forzas, iremos avançar em ascenção para poder chegar ao
ponto mais alto da 䋶豈oresta fueguina, onde podemos ver árvores dobradas cerca de 45 graus pela ação permanente do vento
patagônico. O 䋫ހnal é surpreendente, a natureza novamente irá deslumbrar a nossa vista com a bela Laguna de los Tempanos, e seu
companheiro o Glaciar Vinciguerra que alimenta a lagoa no momento do derretimento da neve, será possivel descobrir suas
cavernas fendas e morenas. Voltaremos ao Vale de Andorra surpresos de tanta beleza para logo voltar para a cidade.

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







































Dia 14 - Trekking no Parque Nacional Tierra del Fuego & Kayak no Lago Roca

Após café da manhã iremos até a Bahia Ensenada, dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego onde nasce o caminho do litoral. No
caminho, observamos aves e mamíferos marinhos. O trekking é suave,cruzamos os famosos cascais do Canal de Beagle, que são
vestígios arqueológicos que nos conduzem aos antigos moradores como Yaganes ou yámanas que habitavam as margens da ilha e
alimentavam-se dos frutos do mar. No bosque situado sobre o litoral existem espécies que di䋫ހcilmente poderiamos ver dentro do
parque, tal como no caso do Canelo e Notro, que são característicos por suas belas 䋶豈ores em cachos. Depois de três horas de
caminhada sem interrupção chegeremos ao Lago Roca, onde iremos almoçar e desfrutar de uma vista invejável do lago. No princípio
da tarde nosso passeio continua a pura aventura, pegamos os caiaques e navegamos pelo rio Lapataia ou Ovando.

Embarcamos nas aguas do Lago Roca e navegamos até chegar à Bahía Lapataia. A descida dura aproximadamente uma hora e meia,
tempo necessário para fazer os 5 Km do recorrido completo. Nas águas continentais do Canal de Beagle podemos observar vários
animais selvagens e aves aquáticas tais como cisnes mergulhões de pescoço preto ou os macás, esta avefaz ninhos que 䋶豈utuam
sobre as aguas.

Quando chegarmos perto do Arquipélago Cormoranes deixamos atrás as aguas continentais e começamos a navegão em aguas
interiores terminando em Bahia Lapataia um lugar emblematico do parque, porque nesse exato lugar termina a Rodovía nª3 que
inicia en Buenos Aires e têm um cumprimento de 3.000 Km.

Nota: A navegação em caiaques está subordinada às condições meteorológicas, por esta razão, poderão ser canceladas devido a
ventos fortes, chuva ou mau tempo O guia encarregado dos caiaques, é a unica pessoa responsável para cancelar a saída se for
necessário e controlar a segurança e protecção dos navegantes.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: Ushuaia /Parque Nacional Tierra del Fuego/ Ushuaia
Duração: 8 horas
Nível do Trekking: Facil -Media

Dia 15 - Ushuaia

Café da manhã na Hosteria. Traslado ao aeroporto de Ushuaia. Fim de serviços.

Hospedagem: Hosteria quarto duplo ou single / banheiro privado
Refeições: Café-da-manhã
Partida e Chegada: Ushuaia / Aeroporto Ushuaia

Serviços

Serviços incluem:
Guía de Montanha
Todas as excursões detalhadas no roteiro
Transfer durante o trekking em regular e particular
Hospedagem especi䋫ހcado no roteiro
Comidas aclaradas no programa

Serviços não incluem:
Entradas aos Parques Nacionais
Seguro Médico
Seguro de Vida
Gorjetas
Bebidas
Pasajems Aéreas
Excursões Opcionais e todo servicio que não se especi䋫ހque no programa de viajem













































Temporada 2016-2017

Preços e saídas do Trekking à Patagônia 2016-2017

15 Dias / 14 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 3.585 USD 4.250 USD 3.585 USD 4.250 USD

Temporada Baixa 3.350 USD 3.990 USD 3.350 USD 3.990 USD

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

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

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
2 pares de meias de lã
2 pares de meias 䋫ހnas
Tênis para trekking
Gorro de lã (é melhor de lã que de 䋫ހbra)
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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 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
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