
      

PATAGÔNIA TREKKING FULL

Este trekking é o mais tradicional e solicitado pelos nossos clientes de Europa, especialmente francêses e
italianos, por ser o mais completo de todas as rotas, já que percorre o Calafate, o Chaltén, Torres del Paine, em

Chile e Tierra del Fuego em Ushuaia.
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15 dias - 14 noites

É o trekking à Patagônia mais completo já que reúne os Parques Nacionais O Geleiras, Torres del Paine e Terra do Fogo. Desde El
Chaltén, caminhando até a Laguna de Los Tres, depois pelo Chile, para percorrer as trilhas do Paine e terminando em Ushuaia.

Patagônia Trekking Full é o programa de trekking mais solicitado de todos os itinerários da Patagônia. Tem uma intensidade entre
suave e intermediária, e fazemos os 4 destinos mais importantes para realizar caminhadas de toda a Patagônia Austral: na
Argentina, vamos a El Calafate, El Chaltén e a Ushuaia, na Ilha Grande de Terra do Fogo; no Chile, fazemos trekking no Parque
Nacional Torres del Paine. Começamos em El Chaltén, povoado conhecido por ser a Capital do Trekking graças à magní䎬䚀ca presença
dos Cerros Fitz Roy e Torr,e e do Geleira Piedras. Depois, continuamos em El Calafate para caminhar pelo Geleira Perito Moreno,
observando o azul profundo de suas geleiras. Na segunda etapa do trekking, no dia 8, vamos às Torres del Paine até nosso
acampamento, que se localiza no ponto central do parque. O 䎬䚀nal do trekking é feito em Ushuaia desfrutando do entorno natural
que rodeia Terra do Fogo. Nesse caso, usamos um Refúgio de Montanha, para depois dormir na cidade. Podemos navegar pelo Canal
Beagle. Para aqueles que não têm muitos dias disponíveis para realizar esse trekking pela Patagônia, podem optar pelo programa
Fitz Roy & Geleira Perito Moreno Trekking de 8 dias de duração, que percorre exclusivamente o Parque Nacional O Geleiras, ou
realizar um trekking pelas Torres do Paine, no Chile, na mesma quantidade de dias.

Nível de Exigência

Não apresenta muitas exigências, tampouco transcorre por trilhas de risco e pode ser realizada por qualquer pessoa que tenha um
estado físico aceitável. Não temos pressa nem tempo para cumprir, tudo é realizado em um ritmo acorde e lento, com os descansos
necessários. A altura média é de 500 metros sobre o nível do mar e a altura máxima é de 1.500 metros, não existindo problemas de
mal de altura, como pode ocorrer no Altiplano Andino. Esse trekking é um equilibrio entre o ar livre, o conforto e o desfrute da
natureza em seu verdadeiro estado virgem. Consequentemente, a di䎬䚀culdade é baixa. As saídas são semanais entre Outubro e Abril.
Os passageiros são pessoas provenientes do mundo inteiro, liderados por um lider do tour e um guia de montanha. Oferecemos
guias em diversos idiomas: além de espanhol e inglês, também em alemão, francês, português e italiano.

Hospedagem

Os alojamentos do trekking são feitos em hostels, hosterias, acampamentos completos e refúgios de montanha. Pode-se optar por
três classes de alojamentos:

1. Hostel com banheiro compartilhado.
2. Hosteria em base dupla com banheiro particular.
3. Hosteria em base single com banheiro particular.

Essa opção é viável nos dias em que corresponda estar em um hostel; nos outros dias, todos dormimos em acampamentos e há um
dia em que dormimos em um Refúgio de Montanha (em Ushuaia).

Itinerário

Argentinian Explorer se reserva o direito de modi䎬䚀car o programa de viagem ou cancelar alguma das atividades previstas por
motivos de força maior – como problemas metereológicos ou de outra índole, que realmente seja justi䎬䚀cável para preservar a
segurança e saúde de cada passageiro que integre o grupo de viagem.

Dia 1 - El Calafate

Recepção no Aeroporto de Calafate. Dia livre para conhecer a cidade.

Hospedagem: Quarto de Hostel, com banheiro compartilhado. // Quarto de Hosteria, duplo ou individual, com banheiro
privado

Refeições: Jantar
Desde / Até: El Calafate / El Calafate

Dia 2 - El Chalten - Laguna Capri

Café da manhã no Hostel. Vamos a El Chaltén, um povoado de montanha que está localizado aos pés dos Cerros Fitz Roy e Torre.
Atravessaremos a estepe patagônica, percorrendo 220 km que separam Chaltén do Calafate. A partir do desvio ao povoado,
seremos acompanhados pela imagem prazenteira do Lago Viedma, com seus 80 kilômetros de longitude – é o lago mais comprido
constituido por abrasão glacial. Esse lago é nutrido pelo Geleira Viedma, que desce do gelo continental para desembocar no lago











Dedicamos 3 dias nessa zona de trekking, e levaremos somente o básico para não carregar muito peso em nossas mochilas. Nos
alojamos em acampamentos dentro do Parque Nacional O Geleiras. Em nosso primeiro dia de caminhada beiramos o Rio de las
Vueltas até alcançar os primeiros mirantes do Cerro Fitz Roy. Depois, continuamos avanzando até a Laguna dos Patos, para chegar
ao acampamento na Laguna Capri. Esse acampamento é baseado em barracas do tipo iglú, que pode ser usada em base dupla ou
single, com colchonete individual, saco de dormir e um lençol interior. Esse acampamento está bem equipado, possui refeitório com
mesas, bancos e utensílios domésticos, além de uma barraca de cozinha. Os banheiros são do tipo latrina.

Hospedagem: Acampamento Full Laguna Capri, duplo ou individual (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: El Calafate / El Chalten / Laguna Capri
Duração: 3 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 3 - Do Acampamento na Laguna Capri à Laguna de Los Tres

Ao amanhecer iremos ao Chorrillo del Salto, observando, durante a caminhada, as majestosas agulhas do maciço glaciar, até
chegarmos ao Acampamento Base do Fitz Roy, denominado Rio Branco. Enfrentamos uma ladeira importante, que nos levará uma
hora e meia para subir, até alcançar um dos mirantes mais impactantes do Parque Nacional Los Glaciares: a Laguna de los Tres.
Podemos ver muito bem o cerro Fitz Roy e suas agulhas, que sobem em forma perpendicular ao redor de 1.500 metros. Retornamos
ao Acampamento Capri.

Hospedagem: Acampamento Full Laguna Capri, duplo ou individual (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
Duração: 8 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 4 - Do Acampamento na Laguna Capri à Laguna Torre

Bem cedo beiramos a Laguna Capri para chegar à trilha que atravessa o Valle de las Lagunas Madre e Hija. Nos internamos em um
bosque denso e com solo formado com zonas úmidas, descemos ao Valle del Cerro Torre que é sulcado pelo Rio Fitz Roy, o qual nos
acompanha em nosso trekking até sua nascente, na Laguna Torre, onde há moreias; nessa laguna se abrigam os blocos de gelo que
caem do setor do Geleira Grande. A paisagem é fortalecida com a presença magistral das agulhas do Cerro Grande, com seus 3.128
metros.

Hospedagem:Acampamento Full Laguna Torre, duplo ou individual (área agreste)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Laguna Capri / Laguna Torre
Duração: 5 horas
Di䎬䚀culdade: Intermedia

Dia 5 - Desde el Campamento en Laguna Torre a El Chaltén

Acordamos no Acampamento Laguna Torre e aproveitamos para caminhar pelos arredores, observando o Cerro Solo e o Glaciar
Adela. Opcionalmente, aqueles que desejarem podem realizar o programa Holiday On Ice. Trata-se de uma caminhada sobre o
Geleira del Cerro Torre, onde devemos utilizar cravos nos calçados. O grau de di䎬䚀culdade é grande, desde o ponto de vista físico,
mas realmente vale a pena pois adquirimos experiência de um trekking sobre um geleira e teremos acesso a vistas próximas das
paredes verticais do Cerro Torre. Uma vez terminado o trekking, retornamos a Chaltén, beirando o Rio Fitz Roy, que tem sua
nascente na Laguna Torre.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado // Quarto Hosteria, duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Campamento Laguna Torre / El Chaltén
Duração: 5 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 6 - Retornamos a Calafate











































Aproveitamos a manhã para descansar ou realizar alguma atividade no povoado El Chalten. Podemos conhecer a capela dos
montanhistas ou ir à região do Lago do Deserto, próxima a 44km, ou caminhar pelo centro de interpretação de parques nacionais. À
tarde vamos a El Calafate, onde chegaremos ao anoitecer.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado. // Quarto Hostería base doble ou single, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Chaltén / El Calafate

Dia 7 - Visita ao Geleira Perito Moreno

Hoje vamos à península de Magalhães e nos encontramos com o Geleira Perito Moreno. Uma pequena caminhada nos levará até o
Canal de los Témpanos onde veremos as caídas de gelo produzidas pelos desprendimento de diferentes blocos sobre as paredes
frontais que têm uma altura maior a 50 metros. À tarde, regressamos a El Calafate.

Esse glaciar mostra um fenômeno especial: o avance constante de sua massa de gelo, gerando a acumulação de impressionantes
blocos frontais de gelo. Localizado sobre o Canal de Los Témpanos, caem pedaços de tamanhos diferentes provocando uma
estridência parecida ao som causado por um trovão. Em 1947, graças ao formidável avance, superou o Canal de los Témpanos
cobrindo o bosque de carvalhos. Foi criado um dique, o Brazo Rico, que anulou a drenagem natural da seção sul do lago. Esse
fenômeno insólito aumentou o nível das águas do Lago Argentino produzindo um desnível de 18 metros; a 䎬䚀ltração sobre o geleira
gera 䎬䚀ltrações e termina destruindo sua frente. É um espetáculo natural único no mundo inteiro.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado // Quarto duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / Geleira Perito Moreno / El Calafate
Duração: 1 hora
Di䎬䚀culdade: Leve

Dia 8 - Saímos de El Calafate ao Lago Pehoe, Torres del Paine

Hoje madrugamos, tomamos nosso café da manhã bem cedo e saímos rumo à fronteira com o Chile, ingressando pela fronteira de
"Cancha Carrera", depois de 4 horas viajando pela estepe patagônica, com a possibilidade de ver nandus-de-darwin e 䎭�amingos. Já
em território chileno iremos ao Parque Nacional Torres del Paine, declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, e
acamparemos à beira do Lago Pehoe. No caminho a Pehoe teremos vistas maravilhosas do Lago Nordenskjöld e dos "Cuernos del
Paine"; realizamos uma parte do percurso em ônibus e o restante em caminhadas. Mais tarde, iremos ao Lago Grey. Retornamos
para descansar no Acampamento Full Camping Pehoe.

Hospedagem: Acampamento Full Camping Pehoe, duplo ou individual (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: El Calafate / Torres del Paine / Lago Grey
Duração: 6 horas
Di䎬䚀culdade: Suave

Dia 9 - Base de Las Torres e Valle del Rio Ascensio

Café da manhã no Acampamento do Lago Pehoe. Começamos o trekking pelo caminho às Torres del Paine. A caminhada é iniciada
pelas bordas do Monte Almirante Nieto, e temos como companhia ao Rio Ascensio. Depois de uma hora de subida em forma
empinada, entramos no Valle del Río Ascensio até chegar ao refúgio. Seguimos pelo bosque até culminar no acampamento base de
Las Torres; esse é o ponto de despegue dos escaladores, que tentam subir essas paredes verticais de 900 metros de desnível. Mais
tarde, ingressamos no mirante das Torres, único an䎬䚀teatro natural que se encontra sobre a base das imponentes e perpendiculares
torres de granito, que chegam a uma altura próxima a 2.800 metros. Retornamos pelo mesmo caminho até o Acampamento Pehoe.

Hospedagem: Acampamento Full Camping Pehoe, duplo ou individual (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Campamento Lago Pehoe / Las Torres
Duração: 7 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 10 - Navegando pelo Lago Pehoe e trekking pelo Vale do Francês







































Café da manhã no Acampamento Full. Começamos o dia navegando sobre as águas frias do Lago Pehoe, saindo do Puerto Pudeto
para chegar ao Refúgio Pehoe, onde iniciamos uma nova caminhada ao Vale do Francês, um vale de montanha que desce do interior
do maciço desembocando no Lago Nordenskjold, é abraçado por Los Cuernos pelo leste e por Paine Grande pelo oeste, com seus
3.000 metros de altura.

Caminhando pelo vale chegamos aos mirantes superiores, que estão no an䎬䚀teatro natural, o qual é rodeado pelas agulhas e paredes
de maior notoriedade do maciço: Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral, Paine Grande. O marco natural desse
trekking é dado pelo bosque e pelos glaciares suspensos que, desde o Paine Grande geram desprendimentos constantes de gelo e
neve. Regressamos descendo pelo mesmo caminho até os pés do vale, e depois, em direção oeste, beiramos o Lago Skottberg até
chegar no Refúgio Pehoe.

Hospedagem: Acampamento Full Área do Refúgio Pehoe, duplo ou individual (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Campamento Lago Pehoe / Valle del Francés / Refúgio Pehoe
Duração: 7 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 11 - Miradores do Geleira e Lago Grey, navegando pelo Lago Pehoe até Puerto Natales

Café da manhã no Refúgio Pehoe. Iniciamos nossa viagem aos mirantes do Geleira Grey; dispomos do dia para a vista ao Vale do
Lago Grey e seu glaciar. O Geleira Grey tem uma superfície de 300 km. quadrados, desbordando do Campo de Gelo Patagônico e
termina no lago em seu ponto norte, rodeado de bosques de carvalhos e moreias. No Glaciar Grey o desprendimento de blocos de
gelo azulados que navegam ajudados pela ação eólica em direção sul, é permanente.

A trilha nos leva ao mirante onde temos uma vista maravilhosa do lago, do glaciar e do cordão montanhoso que nasce a oeste do
Campo de Gelo. Seguindo as marcas indicadas, vamos a outro mirante que nos dá a possibilidade de ver o glaciar de frente. O
caminho está coberto de matagal andino e bosques de carvalhos, à sombra dos magistrais cogumelos de gelo que recobrem os
cumes do Paine Grande, por cujas bordas vamos caminhando. O regresso é feito navegando pelas águas do lago Pehoe, para
desembarcar em Puerto Natales.

Hospedagem: Quarto, com banheiro compartilhado. // Quarto Hosteria, duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Refúgio Pehoe / Geleira y Lago Grey / Puerto Natales
Duração: 5 horas
Di䎬䚀culdade: Média

Dia 12 - Viajando de Puerto Natales a Rio Grande

Café da manhã no Hostel ou Hosteria, de acordo ao contratado. Vamos a uma fazenda típica da Patagônia, na Ilha de Terra do Fogo.
Depois, cruzamos o Estreito de Magalhães em "Primera Angostura"; no trajeto, podemos ver detidamente o sul do Chile. Uma vez
que cruzemos em ferry as águas turbulentas do Estreito de Magalhães, ingressamos novamente na Argentina, pelo Paso San
Sebastián. Ao chegarmos à cidade de Rio Grande, iremos a uma fazenda patagônica onde provaremos um churrasco de cordeiro
preparado por gaúchos da região.

Hospedagem: Acampamento Full, duplo ou individual (área com serviços)
Refeições: Café da manhã, box lunch e jantar
Desde / Até: Puerto Natales / Estancia Patagónica en Rio Grande

Dia 13 - Do Rio Grande ao Valle de Tierra Mayor

Amanhecemos na Fazenda e depois do café da manhã visitamos as instalações e as atividades rurais patagônicas, como o pastoreio
de ovelhas com cachorros e veremos os processos de produção de lã. Continuamos nossa viagem a Ushuaia e, no caminho,
conhecemos o Lago Fagnano em plena cordilheira dos Andes, deixando a patagônia agreste e silenciosa para ingressar no último
cordão montanhoso da Cordilheira Andina. Chegamos próximo do meio-dia para almoçar no Refúgio de Montanha localizado no
Valle de Tierra Mayor. Depois, podemos caminhar em direção à Laguna Esmeralda; no caminho, podemos ver a destruição do Parque
Nacional devido a ação de castores que foram trazidos a essas terras, produzindo desequilibrio no ecossistema, pois não se trata de
um animal autóctone.

Hospedagem: Refúgio de Montanha, com quartos e banheiros compartilhados
Refeições: Desayuno, Box Lunch y Cena

































Desde / Até: Estancia Patagónica en Rio Grande / Valle de Tierra Mayor

Dia 14 - Chegamos a Ushuaia, conhecemos o Parque Nacional Terra do Fogo e navegamos pelas águas
do Canal de Beagle

Café da manhã no Refúgio de Montanha do Valle de Tierra Mayor. Seguimos em direção a Ushuaia. Visitamos o Parque Nacional da
Ilha de Terra de Fogo, o ponto extremo onde se limita com o Chile, observando o cordão montanhoso andino submergindo-se no
mar, como em forma de despedida. Depois do box lunch, começamos nossa navegação sobre as águas geladas do Canal de Beagle, e
podemos nos deter para observar a 䎭�ora e a fauna autóctones de Terra do Fogo, como pinguins-de-magalhães, cormorões e lobos-
marinhos.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado // Quarto Hosteria duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã, box lunch
Desde / Até: Valle de Tierra Mayor / Ushuaia

Dia 15 - Nos despedimos de Ushuaia

Depois do café da manhã no Hostel, teremos a manhã livre para passear pela cidade de Ushuaia, a beira do setor norte do Canal de
Beagle. À tarde nos dirigimos ao Aeroporto de Ushuaia. Terminamos nossos serviços.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado //Quarto Hosteria duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: Ushuaia / Aeroporto Ushuaia (no 䎬䚀nal da viagem)

Serviços

Serviços que estão incluidos e os que não estão

Serviços incluem:
Tour leader bilingue para todo o trekking
Guia de Montanha
Excursão ao Geleira Perito Moreno
Navegação no Lago Pehoe
Navegação no Canal de Beagle
Transfer durante o trekking em forma regular e particular
Alojamento segundo o itinerário

6 noites em Hostel ou Hostería
7 noites em Acampamento Completo
1 noite em Refúgio de Montanha

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

15 Dias / 14 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 3.012 USD 3.294 USD 3.918 USD 3.159 USD 3.440 USD 4.094 USD

Temporada Baixa 2.847 USD 3.129 USD 3.753 USD 2.994 USD 3.276 USD 3.929 USD

Saídas (Língua espanhola / Língua Inglês)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

01OUT16 15OUT16 05NOV16 19NOV16 03DEZ16 17DEZ16 07JAN17 21JAN17 04FEV17 18FEV17 04MAR17 18MAR17

08OUT16 22OUT16 12NOV16 26NOV16 10DEZ16 24DEZ16 14JAN17 28JAN17 11FEV17 25FEV17 11MAR17 25MAR17

15OUT16 29OUT16 19NOV16 03DEZ16 17DEZ16 31DEZ16 21JAN17 04FEV17 18FEV17 04MAR17 18MAR17 01ABR17

22OUT16 05NOV16 26NOV16 10DEZ16 24DEZ16 07JAN17 28JAN17 11FEV17 25FEV17 11MAR17 25MAR17 08ABR17

29OUT16 12NOV16 31DEZ16 14JAN17

Saídas (Língua alemã)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

01OUT16 15OUT16 12NOV16 26NOV16 03DEZ16 17DEZ16 14JAN17 28JAN17 04FEV17 18FEV17 18MAR17 01ABR17

22OUT16 05NOV16 24DEZ16 07JAN17 25FEV17 11MAR17

Saídas (Língua francesa)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

08OUT16 22OUT16 19NOV16 03DEZ16 10DEZ16 24DEZ16 21JAN17 04FEV17 11FEV17 25FEV17 04MAR17 18MAR17

29OUT16 12NOV16 31DEZ16 14JAN17 25MAR17 08ABR17

Saídas (Língua italiana)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
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Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final Começa Final

15OUT16 29OUT16 05NOV16 19NOV16 17DEZ16 31DEZ16 07JAN17 21JAN17 18FEV17 04MAR17 11MAR17 25MAR17

26NOV16 10DEZ16 28JAN17 11FEV17

Alojamentos

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

Hosteleria Base Dupla c/Banho Privativo        

Hostel c/Banho Compartilhado      

Acampamento Full Base Dupla (Area Agreste)  

Acampamento Full Base Dupla (Area Serviços)    

Adicional Single              

Informações Gerais

Alojamentos do Trekking

Acampamento Completo

São barracas do tipo iglú, que se adaptam para dormir de 1 a 2 passageiros, cada uma possui um colchonete, uma bolsa de dormir
de alta montanha e um lençol interior. O acampamento tem um refeitório com mesa, bancos, louça completa e fogão. Na Laguna
Capri os banheiros são químicos e no Camping Pehoe há banheiros padrão.

Refúgio de Montanha em Terra do Fogo

Na chegada à Ilha de Terra do Fogo dormimos bem perto da cidade de Ushuaia. É uma cabana de madeira clássica, de estilo
patagônico, que 䎬䚀ca no bosque. O refúgio é do tipo sobrado; na parte superior está o dormitório com 20 camas em um ambiente
amplo. As camas são tipo beliche. O refeitório 䎬䚀ca na parte inferior. A calefação é à lenha (o gás é escasso em toda a Patagônia,
especialmente no Chile); há banheiros individuais com serviço de água quente. A luz elétrica é provida por um gerador que é ligado
à noite.

Hostel

Em El Chaltén e El Calafate dormimos em hostel. Os mesmos possuem quartos com camas individuais ou quartos duplos. Os
banheiros têm chuveiro e sanitários a ser compartilhados e são separados por sexo. São providos lençóis, mas não toalhas. Os
Hostels cumprem com as normas de todos os Youth Hostel, garantindo um nível de higiene e conforto de acordo pas normas
internacionais exigidas. Em El Chaltén o banheiro é compartilhado e em El Calafate podemos escolher banheiro particular.

Hosteria

Quartos com banheiro particular. Podem ser em base single ou dupla, segundo seja contratado.

Equipamento recomendado

Equipamento aconselhado para ser usado na expedição aos Gelos Continentais Patagônicos

Mochila de 80/90 litros







Botas de borracha, para caminhar pelo glaciar
Saco de dormir, preferentemente de duvet para -20°C (com pena de ganso)
Colchonete para ser utilizado como isolante térmico
Roupa interior sintética ou de algodão
Uma camiseta de algodão
Calça comprida para caminhada
Polar
Uma jaqueta de goretex com capa de chuva
Cobre-calça de goretex ou similar, com ziper dos lados
Polainas (1 par)
Luvas (1 par)
Um par de luvas 䎬䚀nas sintéticas
Meias grossas – se forem de lã, melhor
Meias 䎬䚀nas sintéticas, sempre 2 pares, para poder trocar
Bastões pro䎬䚀ssionais para as caminhadas
Echarpe ou cachecol para proteger o pescoço
Balaclavas de lã ou de 䎬䚀bra polar. Os produtos de lã são mais nobres
Gorro de lã ou de 䎬䚀bra polar
Óculos de sol com 䎬䚀ltro protetor de raios ultravioletas
Creme protetor para o sol
Garrafa térmica (garrafa de alumínio ou aço inoxidável, para levar água quente)
Fita adesiva, de preferência larga
Equipamento para a higiene pessoal
Navalha ou canivete
Lanterna com baterias ou pilhas recarregáveis
Medicamentos pessoais necessários

Perguntas Mais Freqüentes

COMO É A COMIDA DURANTE A VIAGEM?

Nos acampamentos as comidas são abundantes, cobrindo as necessidades de energia requeridas e são baseadas em alimentos
frescos. No café da manhã nos dão garrafas térmicas com água quente e podemos optar por café, erva mate, chá e leite; bolachas,
doces, frutas e cereais. O almoço é um prato de alto nível energético, com sobremesa e sucos. A comida tem uma salada ou
sanduiche, fruta e um alfajor ou chocolate. Os lanches são infusões com biscoitos, bolachas ou bolinhos fritos e são entregues no
regresso dos trekkings. O jantar consiste em um prato de entrada, geralmente saladas ou sopas, um prato principal – que pode ser
macarrão, arroz, carne. Para sobremesa, teremos frutas.

POR QUANTAS PESSOAS SÃO FORMADOS OS GRUPOS DE TREKKING ?

Por aproximadamente 10 pessoas; geralmente são formados por pelo menos 4 e no máximo 15 pessoas.

QUEM COORDENA O GRUPO?

Temos coordenação permanente durante a viagem inteira (tour-leader) e um Guia de montanha matriculado na Associação
Argentina de Guias de Montanha, que deve ter autorização de Parques Nacionais nos trajetos exigidos.

DEVEMOS TRANSPORTAR O EQUIPAMENTO EM EL CHALTÉN ?

Em El Chaltén dormimos duas noites em um acampamento na Laguna Capri; cada passageiro debe levar sua mochila com o
equipamento básico pessoal para as noites de acampamento, e o restante deve ser deixado no alojamento em El Chaltén.

ESTAREMOS COMUNICADOS ENQUANTO CAMINHAMOS?

Temos uma caixa de Primeiros Socorros para a viagem e estaremos comunicados com equipamentos VHF para casos de emergência.

























































 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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