
      

TORRES DEL PAINE & TIERRA DEL FUEGO TREKKING

O itinerário mais meridional de todos os trekking já que percorre o Parque Nacional Torres del Paine no Chile e no
Parque Nacional Tierra del Fuego na Ilha Grande de Tierra del Fuego em Ushuaia, bem no 㠹⸷m do mundo. Faremos

desde circuitos tradicionais do sul do Chile até caminhadas em geleiras e 㘠㌹orestas andinas. Esta caminhada é
ideal para aqueles que já conhecem todas as aventuras no Chalten e Glaciar Perito Moreno.
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11 dias - 10 noites

Uma viagem de trekking que esta feito pensando somente naqueles caminhantes que já 䰀洅zeram todos os recorridos nas trilhas do
Fitz Roy e no Chaltén porque este roteiro se concentra nas Torres del Paine no Chile e na Ilha Grande de Tierra del Fuego, no último
con䰀洅ns da terra, sendo o trekking mais austral.

Trekking pela Patagônia Austral, aos lugares mais austrais da América do Sul, como as Torres del Paine no Chile e Ilha de Tierra del
Fuego, na Argentina. Esta viagem mistura caminhadas principalmente pelos dois caminhos mais austrais com um pouco de
aventura que começa no Chile com os circuitos mais típicos ao longo da região, e em seguida, completar o resto do programa em
Ushuaia e seus arredores, partindo do Parque Nacional Tierra del Fuego, à Laguna Esmeralda, Glaciar Vinciguerra e Laguna de los
Tempanos. No caminho entre Chile e Argentina visitamos uma fazenda patagônica tradicional nas proximidades do Rio Grande,
onde inicia a transição entre a estepe e o último cordão montanhoso da Cordilheira de los Andes, onde começa uma grande
mutação da paisagem. Não só aprendemos as experiências e costumes do campo, mas também experimentamos o sabor de um
verdadeiro cordeiro patagônico cozinhado nas brasas “al asador”. Este prato tão tipico desta zona do país faz deste lugar o único no
mundo que tem Cordeiros Patagonicos. Este trekking é uma celebração da aventura, adrenalina e espírito da montanha que
carregamos dentro de nós. Uma experiencia unico onde só temos que desfrutar deste mágico lugar no 䰀洅m do mundo.

Dia 1 - El Calafate

Receberemos com as bemvindas no aeroporto de El Calafate e de lá será transferido para a cidade de El Calafate e terá a
possibilidade de visitar essa bonita vila turística.

Hospedagem: Hostel c/baño compartido/ Hostería base duplo com banheiro privado
Refeições: Jantar
Partida / Chegada: El Calafate / El Calafate

Dia 2 - Viajamos até Parque Nacional Torres del Paine

Após terminar o café da manhã saímos cedo desde a cidade de El Calafate. Pegamos uma estrada com vistas maravilhosas da tipica
estepe patagônica Flamingos e Emas são espécies bastante comuns que normalmente podem ser observados. Depois de percorrer
por 4 horas chegamos a uma passagem de fronteira entre Argentina junto com as Chile chamado Paso Cancha Carrera / Cerro
Castillo. Retomando nossa marcha e faremos o ingresso no grande Parque Nacional Torres del Paine declarado Património da
Humanidade pela UNESCO.

Já tendo entrado no parquedesceremos do ônibus para fazer uma curta caminhada em que podemos desfrutar das primeiras vistas
do belo parque e começar a conhecer e reconhecer a 䰀猅ora e fauna da natureza deste belo lugar. Chegamos ao acampamento que
está localizado no sopé do maciçoem horas do aterdecer. A duração total do trajecto é de 6 horas, mais 2 horas de caminhada.

Hospedagem: Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine / Campamento Las Torres
Duração: 8 horas - 2 horas de trekking
Di䎚ኀculdade: Suave

Dia 3 - Trekking até a Base das Torres pelo Valle del Río Ascencio

O dia de hoje será dedicado a realizar uma das mais belas caminhadas oferecidas pelo parque, chamada de Sendero Torres del
Paine. Ao 䰀洅nal do café da manhã iremos até para a ponte que cruza o Rio Ascensio para iniciar o nosso Trekking. Pegamos o
caminho através do sopé do Monte Almirante Nieto e depois pelo Vale deste belo rio de montanha.

Após 1 hora de Trekking entramos no vale onde encontramos o Refugio chileno, de lá, pegamos um caminho através da 䰀猅oresta,
acompanhado por uma paisagem belissima que leva ao acampamento Las Torres, neste lugar estão os montanhistas pacientemente
esperando as boas condições climáticas para fazer a ascensão nas paredes de 900 metros de altura. Continuamos percorrendo o
caminho por cerca de 1 hora para chegar ao espetacular mirante natural localizado no sopé das magni䰀洅cas torres de granito, cuja
altura chega a 2.800 metros. Após ter desfrutado e apreciado a paisagem deslumbrante pegamos a volta através do mesmo
caminho. O trekking dura aproximadamente 7 horas.

Hospedagem: Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)























Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Campamento Lago Pehoe / Las Torres
Duração: 7 horas
Di䎚ኀculdade: Intermedio

Dia 4 - Navegando pelo Lago Pehoe & Trekking através do Valle del Francés

De manhã bem cedo vamos pegar um ônibus para ir ao Porto Pudeto alí vamos subir no barco para atravessar o espetacular Lago
Pehoe, a navegação dura 45 minutos. Às margens do outro lado estam situadas no Refugio Pehoé onde faremos o desembarque.

Uma vez em terra iremos a pé para o Vale do Francês, um vale da montanha, dono de uma bela paisagem, que desce do interior do
maciço em direção ao Lago Nordenskjold. Certamente 䰀洅caremos surpresos com as paredes de granito imponentes com formas
únicas de chifres a leste e Paine Grande (3.500 metros) a oeste.

Ao chegar aos mirantes intermédios descobrimos uma vista deslumbrante sobre o Paine Grande, os glaciares, o Cuernos del Paine,
cujo topo é de uma cor especial rocha escura. A 䰀猅oresta esta permanente em armonia com o som do vento e pela queda contínua
de neve e gelo encostas do Paine Grande oferecem ao espectador desta beleza natural e único imagens inesquecíveis. Descemos
através do mesmo caminho até o pé do vale e continuamos no sentido oeste ao redor do Lago Skottsberg para chegar ao nosso
acampamento localizado junto ao Regigio Pehoé. A caminhada leva cerca de 5 horas.

Hospedagem:Camp. Full Refugio Pehoe base doble o single (área con servicios)
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Campamento Lago Pehoe / Valle del Francés / Refugio Pehoe
Duração: 5 horas
Di䎚ኀculdade: Intermedio

Dia 5 - Trekking ao Valle del Lago Grey & Navegação pelo Lago Pehoe

Hoje será um outro dia muito especial, pois será dedicado à visita ao Vale del Lago Grey, cujas vistas são deslumbrantes das geleiras
que descem do Campo de Gelo Sul. O Glaciar mais destacado é o Glaciar Grey com cerca de 300 km quadrados de extenção e 25 km
de comprimento, alí o Glaciar se transborda do Campo de Gelo Patagônico em seguida cai ao lago que está no extremo norte
cercado pelas belas faias junto com as morenas.

De forma contínua o glaciar desprende icebergs de cor azul muito bonito e intenso que vai navegar nas águas pela ação dos ventos
do sul, oferecendo vistas deslumbrante com as suas águas de uma particular cor cinza.

Continuamos por uma trilha por cerca de 2 horas de caminhada que leva a um novo miradouro natural e dali apreciamos a vista
maravilhosa sobre o lago, o glaciar junto com as montanhas que se erguem a oeste desde o Campo de Hielo.

Desde o início do trekking percorremos atraves do mato andino com faias, baixo à sombra do pitoresco gelo com formas de fungos
que cobrem o cume do Paine Grande. Saímos cedo do acampamento e ao redor do meio-dia vamos ir para o porto para apanhar o
barco e atravessar o Lago Pehoe e novamente navegar e desembarcar e ir até o alojamento na cidade de Puerto Natales.

Hospedagem: Hostel c/baño compartido/ Hostería base duplo com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch
Partida / Chegada: Refugio Pehoe / Glaciar y Lago Grey / Puerto Natales
Duração: 5 horas
Di䎚ኀculdade: Intermedio

Dia 6 - Viajando desde Puerto Natales até Río Grande

Hoje iremos fazer uma longa viagem, que de䰀洅nitivamente vale a pena pois o objetivo é maximizar o tempo e explorar o sul do Chile
e chegar ao anoitecer a uma estancia típica da Patagônia, localizada na província de Tierra del Fuego na Argentina.

Por volta de 08:00 partimos de ônibus da cidade de Puerto Natales. O caminho vai nos levar para um lugar chamado "Primera
Angostura" e daí começamos a travessia do Estreito de Magalhães a bordo de um ferry cujo trajeto têm uma duração de cerca 20
minutos.

Ingressamos à Argentina cruzando um passo de fronteira chamado San Sebastián e daí iremos em direção ao Rio Grande para
depois percorrer outros 65 km e, 䰀洅nalmente, chegar à bela fazenda patagônica de cerca de 18 hectares, onde nos darão as boas
vindas e é claro que vamos desfrutar de um delicioso cordeiro grelhado “Cordero Patagonico al asador” depois de uma longa































viagem.

Hospedagem: Dormis con baño compartido (area con servicios)
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Puerto Natales / Estancia Patagónica en Río Grande

Dia 7 - Desde Río Grande rumo ao Parque Nacional Tierra del Fuego

Após o café da manhã, iremos visitar as instalações da fazenda e conheceremos algumas das atividades típicas desse belo campo,
os métodos de produção de lã, os cães que acarream as ovelhas. No meio da manhã embarcamos em uma viagem com destino a
Lago Fagnano, nomeado em homenagem ao salesiano padre católico Monsenhor José Fagnano que na época passada realizava seus
deveres como o primeiro gerenciador católico do sul da Patagônia.

O lago está no meio da imponente Cordilheira dos Andes. Continuamos nosso caminho à cidade de Ushuaia. Ao chegar na cidade
faremos um passeio, pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, na extremidade da ilha que limita com o Chile. Neste lugar particular
podemos ver como a Cordilheira cai no mar apresentando-nos uma bela paisagem que caracteriza a ilha. Voltaremos a estrada para
ir para a cidade de Ushuaia para passar a noite.

Hospedagem: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Estancia Patagónica en Río Grande/ Parque Nacional Tierra del Fuego

Dia 8 - Navegando as aguas do Canal de Beagle

Logo do café da manhã, iremos para o cais turístico de Ushuaia para embarcar e desfrutar de uma navegação inesquecível nas
lendárias e transparentes águas do Canal de Beagle. Visitamos a Ilha Alicia habitada por uma grande colônia de leões-marinhos e
dois pêlos, continuamos para a Ilha dos Pássaros onde vemos a casa de cormorões reais e imperiais e, 䰀洅nalmente, ter a
oportunidade de ver o famoso farol Les Eclaireus construído em 1919 com uma altura de 11 metros, pintado em duas cores:
vermelho e branco.

Este farol foi reconhecido e aceito pela sua importância e localização especí䰀洅ca, como o símbolo dos moradores das águas do Canal
de Beagle. O passeio nos permite desfrutar das maravilhosas vistas da Cordilheira Darwin e Cordilheira dos Andes localizada na
cidade de Ushuaia. Voltamos para o porto para regressar a cidade. A tarde desse dia é livre.

Hospedagem: Hostel c/baño compartido/ Hostería base duplo com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Ushuaia /Canal de Beagle / Ushuaia

Dia 9 - Trekking a Laguna Amarga

O trekking que faremos neste dia é considerado um dos mais simples que são feitos próximo da cidade de Ushuaia.

A Lagoa Esmeralda está localizado em um profundo vale cercado pelo Cordón Toribio em seu lado leste e oeste pelo Cerro Bonnette.
A forma mais facil de fazer o trekking é ir até o centro de esportes de inverno Valle de Lobos, e para chegar até alí é necessario
pegar a Rota Nacional 3 e são apenas 18 quilômetros de recorrido desde a cidade.

Uma vez lá é preciso passar a área de casas e lugares de cría de cães para logo tomar um caminho para a esquerda na bifurcação.
Começamos o trekking através de uma pequena área 䰀猅orestal, atravessando uma turfeira típica até uma ponte construída com
troncos que atravessa o Riacho Esmeralda.

Uma vez que cruzamos o riacho se pega um caminho à direita para o oeste para contornar o belo rio e atravessar a 䰀猅oresta e
pântanos. A parte 䰀洅nal deste maravilhoso passeio se caracteriza por não ter uma vegetação de árvores, mas desfrutando
igualmente das claras e límpidas aguas que atravessa sua nascente na lagoa. Aqui é necessário prestar atenção na trilha ou deixar
uma isca, pois será necessário na volta. Para encontrar a Lagoa Esmeralda é necessário ir para o fundo do vale porque ao encontrar
o morro vamos saber que do outro lado está uma das mais belas e perfeitas lagoas. Após a chegada, o cenário é espetacular, e irá
satisfazer as exigencias a sua beleza única, e se tivermos um dia ensolarado seremos capazes de apreciar as maravilhosas águas cor
de esmeralda. Imerso na paz e magia do lugar desfrutamos de um gostoso lanche para depois continuar a caminhada de volta para
os veículos que nos levarão de volta para Ushuaia

Hospedagem: Hostería base duplo com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar

























Partida / Chegada: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duração: 5 horas
Di䎚ኀculdade: Suave

Dia 10 - Trekking ao Glaciar Vinciguerra & Laguna de los Témpanos

Saímos do hotel para ir de ônibus para o Vale de Andorra, que é um lugar recém-desenvolvido com belas 䰀猅orestas e turfeiras
situadas perto da área Ushuaia. A caminhada é considerada a mais famosa de verão, onde podemos conhecer e observar a 䰀猅ora
locais única e os pântanos de turfa, uma particular vegetação completamente humida (Sphagnum Turbales) que está protegida.
Neste passeio, além de uma verdadeira excursão da aventura, vamos conhecer como se desenvolveu a 䰀猅ora e paisagem fueguina a
partir do período glacial até hoje. Começamos a nosso trekking por uma trilha que está em terreno plano e muito fácil de percorrer,
a pé e observar os pântanos de turfa onde podemos ver os tons avermelhados e a 䰀猅oresta que ladeia no Arroyo Grande.
Atravessamos o curso de água para começar a primeira etapa de subida no meio da natureza, rodeado de faias, cohigües, ñires e
muitas outras espécies.

A trilha é exigente, mas não quer dizer que as pessoas que vão para explorá-lo tem que ter experiência anterior ou serem treinados,
pelo contrário, qualquer pessoa com boa condição física pode fazer este passeio porque o ritmo da caminhada é adaptado às
condições físicas do grupo. Faremos uma curta pausa quando chegarmos até a metade do caminho, em uma planície com pastagens
e onde podemos encontrar pântanos novamente acompanhado por uma bela paisagem. Retomamos o caminho para continuar a
subida e cruzar o topo da 䰀猅oresta, onde as árvores exibem suas estranhas formas moldadas pela ação permanente de fortes ventos
típicos de alta montanha. Passeando pela última seção veremos como estamos localizados no limite da vegetação, e se estivermos
na primavera, será possível desfrutar de uma das mais belas espécies típicas deste lugar como a Flor Chocolate.

A paisagem que a natureza nos dá, quando chegamos no 䰀洅m do caminho é maravilhosa. A Laguna de los Tempanos oferece uma
beleza única por suas cores e seu ambiente. Alí também é possível observar o Glaciar Vinciguerra que alimenta com o derretimento
do gelo as águas da Laguna. A caminhada até o cume vale completamente a pena, como as vistas, paisagens, a natureza e ar puro
combinam seu próprio sentido de realização de ser parte de um lugar único no mundo. Recuperando as energias, voltamos pelo
mesmo caminho. Chegando de volta para o Vale de Andorra, estará esperando para retornar o veículo para a cidade de Ushuaia

Hospedagem: Hostería base duplo com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duração: 8 horas
Di䎚ኀculdade: Moderada a Exigente

Dia 11 - Ushuaia

Desfrutamos do nosso ultimo café da manhã neste lugar maravilhoso, e ao 䰀洅nalizar nos trasladamos até o Aeroporto De Ushuaia.
Neste momento tem 䰀洅m nossos serviços.

Refeições: Café da manhã
Partida / Chegada: Ushuaia / Aeroporto de Ushuaia

Serviços

Serviços incluem:
Guia bilingüe em idiomas espanhol e inglês (outros idiomas consultar: italiano/alemão/francês)
Navegação em Estancia Harberton para ir observar a colonia de pingüims magalhánicos
Transfers detalhados no roteiro. Se ofrecem combinados em serviços regulares y particulares
Refeições detalladas en el programa

Serviços não incluem:
Entradas aos Parques Nacionales
Seguro médico e de vida
Gorjetas
Bebidas









































Pasajems Aéreas / taças de aeropuorto
Taça de Porto em Ushuaia
Excursões opcionais
Serviços não detalhados no programa

Temporada 2016-2017

Preços e saídas do Trekking à Patagônia 2016-2017

11 Dias / 10 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 2.295 USD 2.465 USD 2.800 USD 2.382 USD 2.553 USD 2.906 USD

Temporada Baixa 2.195 USD 2.365 USD 2.700 USD 2.282 USD 2.453 USD 2.806 USD

Saídas (Língua espanhola / Língua Inglês)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

07OUT16 15OUT16 04NOV16 12NOV16 02DEZ16 10DEZ16 06JAN17 14JAN17 03FEV17 11FEV17 03FEV17 11FEV17

14OUT16 22OUT16 11NOV16 19NOV16 09DEZ16 17DEZ16 13JAN17 21JAN17 10FEV17 18FEV17 10FEV17 18FEV17

21OUT16 29OUT16 18NOV16 26NOV16 16DEZ16 24DEZ16 20JAN17 28JAN17 17FEV17 25FEV17 17FEV17 25FEV17

28OUT16 05NOV16 25NOV16 03DEZ16 23DEZ16 31DEZ16 27JAN17 04FEV17 24FEV17 04MAR17 24FEV17 04MAR17

30DEZ16 07JAN17

Saídas (Língua alemã)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

07OUT16 15OUT16 18NOV16 26NOV16 09DEZ16 17DEZ16 20JAN17 28JAN17 10FEV17 18FEV17 03MAR17 11MAR17

28OUT16 05NOV16 30DEZ16 07JAN17 24MAR17 01ABR17

Saídas (Língua francesa)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final
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14OUT16 22OUT16 04NOV16 12NOV16 16DEZ16 24DEZ16 06JAN17 14JAN17 17FEV17 25FEV17 10MAR17 18MAR17

25NOV16 03DEZ16 27JAN17 04FEV17 31MAR17 08ABR17

Saídas (Língua italiana)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

21OUT16 29OUT16 11NOV16 19NOV16 02DEZ16 10DEZ16 13JAN17 21JAN17 03FEV17 11FEV17 17MAR17 25MAR17

23DEZ16 31DEZ16 24FEV17 04MAR17

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Hosteleria Base Dupla c/Banho Privativo      

Hostel c/Banho Compartilhado    

Dormis c/Banho Compartilhado 

Acampamento Full Base Dupla (Area Serviços)   

Adicional Single          

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

HOSTERIA BASE DUPLO COM BANHEIRO PRIVADO X X X X X X

HOSTEL COM BANHEIRO COMPARTILHADO X X X X

DORMIS COM BANHEIRO COMPARTILHADO X

ACAMPAMENTO FULL BASE DUPLO (AREA SERVIÇOS) X X X

ADICIONAL SINGLE X X X X X X X X X X

Informações Gerais

Equipamento recomendado para realizar o trekking

Equipamento aconselhado para ser levado durante o Trekking:

Mochila de 50 litros
Roupa interior sintética









 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

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 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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