
      

TREKKING AO GELO PATAGÓNICO SUR

Um programa de trekking que tenta descobrir a fascinante geogra䎢言a da região que rodeia o Gelo Patagónico Sur,
onde contemplamos sua entrada, o Cerro Huemul e o Glaciar Viedma. Esta zona é uma das mais desoladas e

inhóspitas de todo o Parque Nacional Os Glaciares.
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5 dias - 5 noites

O trekking começa no povo do Chaltén à beira da Cordillera de ande-los. Dirigimos-nos para a Laguna Touro. Ao chegar à Loma da
Dobra Tumbado detemos-nos para observar a vista majestuosa dos grandes cerros. Já no segundo dia de caminata depois de
desayunar vamos em direcção ao Rio Tunel, o passamos caminhando por um vau, para chegar a nosso objectivo do dia: Passo do
Vento.

Esta zona é a porta primeiramente aos Gelos Continentais. Neste dia é a pura ascensão já que subimos quase 1.000 metros de
altura desde que deixamos Laguna Touro até chegar a Passo do Vento, depois à tarde começamos o descenso até o Refúgio Viedma.
No terceiro dia recebe-nos com a formosa vista do Glaciar Viedma. Hoje internamos-nos nos Gelos Continentais, incursionamos
pelo glaciar usando grampones e raquetas de neve. Ao 䎢言nal da jornada voltamos a Passo do Vento. No quarto dia de caminata
vamos ao Passo Huemul para arribar até o Lago Viedma com o objecto de fazer acampamento e descansar. As vistas ao Glaciar
Viedma são únicas. No último dia de trekking pelos gelos continentais despedimos-nos do Glaciar Viedma navegando até Porto
Túnel e depois transladamos-nos ao Chaltén onde 䎢言naliza esta grande aventura patagónica. O trekking a Passo do Vento e Cerro
Huemul tem uma distância total de percurso de 5 quilómetros a uma média de 3 horas de marcha e chegam-se até os 1.000 metros
de altura.

DIA 1 - DESDE O CHALTÉN ATÉ A LAGUNA TOURO

Neste primeiro dia de excursión caminhamos para o acampamento baseie da lagoa Touro alternando por caminhos rodeados de
bosques com outros caminhos de rochas e pedregullo, rodeados por grandes formações rocosas, atravessamos este irregular terreno
desfrutando das formosas vistas que nos oferece este majestuoso paisagem patagónico, como os maciços graníticos que podemos
observar desde o ponto panorámico da Loma da Dobra Tumbado. Ao chegar ao acampamento da lagoa Touro tomamos um
descanso e passamos a noite.

Alojamento: Acampamento Laguna Touro (zona agreste)
Comidas: Box Lunch e Jantar
Desnivel: Ascensão de 300 metros
Desde / Até: O Calafate / Laguna Touro

DIA 2 - PASSO DO VENTO: ENTRADA AO GELO PATAGÓNICO SUR

Levantamos-nos pela manhã cedo e depois do café da manhã bordeamos a Laguna Touro e cruzamos o Rio Tunel, para isso
atravessamos um vau ou uma tirolesa, dependendo das condições climáticas e dos níveis de água. Depois começamos a travesía
para o Passo do Vento, ponto de acesso ao Gelo Patagónico Sur. Durante esta travesía realizamos uma ascensão de uns 900 metros
desde o nível da lagoa Touro até o Passo do Vento, atravessando um glaciar e pedreros de altura os quais nos deslumbran com
espléndidas vistas que ver-se-ão coroadas por uma fabulosa panorámica do Gelo Patagónico Sur, ao chegar a esse ponto tomamos
um descanso para contemplar a paisagem. Desde ali começamos um descenso até o refúgio Viedma em cujas inmediaciones
levantamos nosso acampamento para passar a noite.

Alojamento: Acampamento Refugio Passo do Vento (zona agreste)
Comidas: Café da manhã, Box Lunch e Jantar
Desnivel: Ascensão de 1.000 metros.
Desde / Até: Laguna Touro / Passo do Vento

DIA 3 - GELO PATAGÓNICO SUR: GLACIAR VIEDMA

Acordamos na manhã rodeados pelo maravilhoso Glaciar Viedma, após desayunar com toda a energia, nos preparamos para um dia
a todo trek dentro do Gelo Patagónico Sur. Neste percurso, e devido às condições da superfície, dureza do gelo e outras
características a avaliar por nossos guias de montanha, iremos trocando raquetas de neve com grampones, o qual constitui uma
experiência muito variada quanto a trekking se refere, já que além disso, se desenvolve neste grandioso paisagem rodeada de gelo,
neve e rochas. Sem dúvida aqui as vistas são inmejorables, podemos observar O Cordão Mariano Moreno, os Nunatak Viedma e
Witte. Entrando na tarde regressaremos ao refúgio Passo do Vento, onde descansaremos desta longa jornada e depois do jantar
dormiremos para recuperar forças para a próxima jornada.

Alojamento: Acampamento Refugio Passo do Vento (zona agreste)
Comidas: Café da manhã, Box Lunch e Jantar

























Desde / Até: Passo do Vento / Regresso a Passo do Vento

DIA 4 - PASSO HUEMUL

Como em dias anteriores nossa actividade começa pela manhã depois do café da manhã. Neste dia realizamos um longo trekking
pelo faldeo do Cerro Huemul, rodeamos o mesmo quase em sua totalidade, rodeados de incríveis paisagens constituídas por prados
andinos, lagoas e formações rocosas que fazem deste uma paisagem única. Assim chegaremos ao acampamento que denominamos
Passo Huemul desde onde teremos uma incrível vista panorámica do Glaciar Viedma, continuamos nosso caminho até entrar nas
inmediaciones do lago que chega o mesmo nome, Lago Viedma, onde, depois de ter percorrido uns 8 quilómetros nos preparamos
para descansar e passar a noite.

Alojamento: Acampamento Passo Huemul (zona agreste)
Comidas: Café da manhã, Box Lunch e Jantar
Desnivel: Ascensão de 200 metros e descenso de 100 metros.
Desde / Até: Passo do Vento / Lago Viedma

DIA 5 - DESDE O LAGO VIEDMA AO CHALTÉN

Depois de desayunar e num dia algo mais liviano que o resto, nos dirigimos até a Baía Cabo de Fornos para 䎢言namente arribar a Baía
Túnel onde culminará nossa travesía de trekking, para 䎢言nalmente continuar num translado terrestre de uns 15 quilómetros até
chegar ao Chaltén para dar por concluída nossa emocionante experiencia.

Comidas: Café da manhã e Box Lunch e Jantar
Desde / Até: Lago Viedma / O Chaltén
Desnivel: Descenso de 600 metros.

Serviços

Serviços Incluídos

Guia de Montanha e ayudante de guia, dependente de número de participantes.
G.P.S. (Global Positioning System)
Rádio para manter-se comunicado com o povo do Chaltén.
Bateria de cozinha e louça.
Grampones, raquetas de neve e equipa técnica.
Alojamento e comidas de acordo ao especi䎢言cado no programa de viagem.
Grampones, raquetas de neve e equipa técnica.
Traslados até a Baía Túnel e desde ali até O Chaltén.

Serviços não Incluídos

Translado desde e para O Chaltén.
Bagagem pessoal (carteira de dormir, aislante, etc). Em caso de não o trazer, se lhe oferece a opção de aluguer.
Propinas
Serviços não aclarados no itinerario descripto.

Informações Gerais

Nota: O ónus aproximado a partir do segundo dia de trekking é de 18 quilos média. Aconselha-se que a bagagem pessoal seja o maior
reduzido possível, especialmente trazer carteira de dormir liviana. A travesía pelo Gelo Patagónico Sur efectua-se sobre uma região muito
inhóspita. Durante o primeiro dia os lumes transportam a equipa do grupo do trekking como carpas, sensatas, arneses, comida, etc.
Depois a partir do segundo dia são os passageiros os encarregados de portar sua própria equipa e parte da equipa de grupo. Estima-se
um ónus de 20 quilos máximo por caminhante. Este programa não incluem comedores (carpas adaptadas com mesas e bancos),















































 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

descartando o confort que isto brinda.

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 䎢言nas
Tênis para trekking
Gorro de lã (é melhor de lã que de 䎢言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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