
      

GELEIRA PERITO MORENO & CERRO FITZ ROY TREKKING

Esta é uma trilha clássica por El Calafate e El Chaltén, ja que em poucos dias podemos visitar estes monumentos
naturais. Durante a caminhada esta incluida a trilha de trekking para o Cerro Torre e Glaciar Piedras, enquanto

recorremos e desfrutamos as paisagens típicas da Patagônia seco com muito vento e silencioso.
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8 dias - 7 noites

Trekking dedicado ao Parque Nacional O Geleiras, caminhando pela Laguna Capri, Base do Cerro Fitz Roy: Laguna de los Tres.
Visitando o Geleira e a Laguna Torre até chegar a Calafate, e caminhar pelo Geleira Perito Moreno.

Essa caminhada de nível intermediário é ideal para aquelas pessoas que não têm tempo disponível para realizar o programa
Patagônia Trekking Full ou o Patagônia Trekking Adventure Full, já que devem contar com somente 8 dias para transitar as trilhas
do Parque Nacional Los Glaciares, percorrendo seus pontos mais importantes desde o Cerro Fitz Roy e o Cerro Torre, com a Laguna
Capri, até o Geleira Perito Moreno, em El Calafate.

Nossa aventura começa em El Calafate, onde o grupo se reúne por primeira vez a 䎡㓀m de se conhecer e escutar as primeiras
instruções básicas para o começo do trekking. Depois vamos a El Chaltén, atravessando a estepe patagônica em direção norte pela
Rota 40 até o desvío a El Chaltén. Caminhamos pelos lugares mais atraentes, especialmente chegamos à base do Cerro Fitz Roy: a
Laguna de los Tres, passando, antes, pela Cascada del Chorrillo.

Caminhamos, também, pelas proximidades da Laguna Capri. Chegamos até a Lguna Torre e o Glaciar Torre descendo pelo Valle del
Cerro Torre, perto do Río Fitz Roy. Nos últimos dias saimos de El Chaltén para viajar até El Calafate e ir ao Glaciar Perito Moreno,
um dos glaciares mais imponentes do mundo e com uma particularidade especial: encontra-se em pleno avance, ao contrário dos
outros geleiras.

Dia 1 - El Calafate

Recepção no Aeroporto de El Calafate e translado ao hostel ou hostería. O nome desse povoado é devido a um arbusto com muitos
espinhos – o Berberis microphylla, cujas 䎣ores são amarelas e típicas dessa região patagônica; seus frutos são bagas roxas. O clima
é seco, com temperaturas que oscilam entre -5°C no inverno e 20°C no verão.

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 Calafate - El Chaltén

Depois do café da manhã, vamos ao povoado de El Chaltén que se localiza na província de Santa Cruz, sobre a Cordilheira dos
Andes, bem perto dos cerros Fitz Roy e Torre, e à beira do Rio de las Vueltas. A atividade fundamental dessa vila é o trekking, além
do rafting, cavalgadas e montanhismo. Suas maiores atrações, além do Cerro Fítz Roy, são: Lago Viedma, Lago do Deserto, Laguna
Capri, Geleira Piedras e a Laguna de Los Tres.

Circulamos um pouco mais de 200 kilômetros em direção norte e deixamos a rota 40 e nos desviamos para tomar o caminho de
ingresso ao povoado, onde podemos gozar da vista do Lago Viedma à nossa esquerda. Nos alojamos nos acampamentos do Parque
Nacional O Geleiras, por isso, devemos levar o mínimo e indispensável para o trekking, que dura três dias – fazemos o caminho que
bordeia o Rio de las Vueltas até o mirante principal do Cerro Fitz Roy. Continuamos em direção à Laguna de Los Patos para
䎡㓀nalmente entrar em nosso primeiro acampamento, na Laguna Capri.

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䎡㓀cultade: Média

Dia 3 - Cerro Fitz Roy: Da Cascada Chorrillo del Salto até a Laguna de Los Tres

Depois do café da manhã vamos a Chorrillo del Salto, no Acampamento Base do Fitz Roy: Río Blanco. O Chorrillo del Salto é uma
cascata de uns 20 metros de altura, que se encontra escondida no meio do bosque. Esse salto está quase no 䎡㓀nal do rio Chorrillo,
antes de chegar à desembocadura no rio De las Vueltas. A partir daí nos espera uma ladeira importante, de uns 400 metros para
alcançar um dos pontos mais notáveis: a Laguna de Los Tres. Daqui podemos ver o cerro Fitz Roy e suas agulhas, com uma altura de
1500 m. Essa ladeira é difícil, mas acessível e o trecho 䎡㓀nal é de pedras. A chegada à Laguna de Los Tres nos deixa com a boca
aberta pela vista impressionante do Fitz Roy e sei arredor: é muita beleza jamais vista.





















Antes de descer, o silêncio nos acompanha enquanto descansamos para recarregar as energias novamente. Bem perto da Laguna de
los Tres, está a Laguna Sucia, outra obra da natureza. Se tivermos sorte, veremos alguns condores – que habitam essas alturas –
voando majestosamente. Depois, voltamos ao Acampamento na Laguna Capri deixando atrás de nós um dia intenso com 5 horas de
trekking, que realmente valeram a pena pela lembrança inesquecível que esse lugar nos deixa.

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䎡㓀cultade: Média

Dia 4 - Deixamos a Laguna Capri para chegar à Laguna Torre

Saímos da Laguna Capri para alcançar o caminho que acompanha o Valle de las Lagunas Madre e Hija. Essa trilha une o caminho
que vem de Laguna Torre com o que vem da Laguna de Los Tres – essa parte do caminho é relativamente fácil, pois não há muita
ladeira. Durante o trekking, teremos umas vistas únicas dos Cerros Torre, Standhart, Adela, Grande e Solo. Passamos pelo bosque
cheio de carvalhos e faias, com alta formação de zonas úmidas, para depois ir descendo ao Valle del Cerro Torre, onde o Rio Fitz
Royo corre, o qual seguimos até seu nascimento na Laguna Torre. Antes de chegar à laguna, deixamos o acampamento agreste
Padre de Agostini, base de expedições mais intensas e longas. Percorremos 500 metros e chegamos à laguna, que está repleta de
moreias; nessa laguna são depositados os blocos de gelo que se desprendem da zona oeste do Glaciar Grande. A paisagem nos
mostra as agulhas do Cerro Torre, com seus mais de 3.000 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䎡㓀cultade: Média

Dia 5 - Conhecendo a Laguna & Geleira Torre e Regresso a El Chaltén

Fazemos trekking ao redor da Laguna Torre, obtendo vistas maravilhosas do Cerro Solo e do Glaciar Adela. Opcionalmente, podemos
realizar uma caminhada sobre o Geleira do Cerro Torre. Esse trekking exige esforço físico, já que devemos caminhar sobre o glaciar;
podemos chegar a ver as paredes verticais do Cerro Torre. Colocamos os gravos nos sapatos para pisar no gelo e exploramos as
fendas, escoadouro e cavernas, chegando às massas de gelo quebradiços que originam paredes diferentes com diversas pendentes.
Ao atardecer, descemos pelo Río Fitz Roy pela trilha Cerro Torre, em um trajeto de 3 horas aproximadamente.

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

Dia 6 - Despedida de Chaltén para voltar a El Calafate

Tomamos café da manhã no Hostel. Hoje é dia de descansar, depois de 3 jornadas de trekking pelo Parque Nacional Los Glaciares.
Podemos conhecer o povoado de Chaltén, visitar sua capela, ir até o Lago del Desierto – famoso pelo con䎣ito limítrofe
protagonizado pela Argentina e Chile no passado; esse é um dos lugares mais bonitos da região.

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 - Glaciar Perito Moreno: Caminhando até o Canal de los Témpanos

Depois do café da manhã no Hostel, vamos à península de Magalhães para visitar o Geleira Perito Moreno que nasce no Campo de
Hielo Patagónico Sur. Deixamos para trás 80 kilômetros para chegar ao geleira; com um trekking curto nos aproximamos até o
Canal de los Témpanos. Depois de nos maravilharmos com o espetáculo brindado pela natureza, ao observar os desprendimentos
contínuos das paredes laterais do geleira, regressamos a El Calafate.







































O Geleira Perito Moreno se estende desde o lado sul do Lago Argentino, tem uma frente de 5 km e uma altura que chega a 60
metros. Trata-se de um dos geleiras mais imponentes da Terra e é considerado uma das maravilhas do mundo. Está localizado
dentro do Parque Nacional O Geleiras, em uma zona coberta de bosques e do cordão montanhoso andino.

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䎡㓀cultade: Leve

Dia 8 - El Calafate - Aeroporto El Calafate

Nos despedimos de Calafate em nosso último dia de aventua e nos dirigimos ao Aeroporto de Calafate.

Hospedagem: Quarto Hostel, com banheiro compartilhado // Quarto duplo ou individual, com banheiro privado
Refeições: Café da manhã
Desde / Até: El Calafate / El Glaciar Perito Moreno / El Calafate

Serviços

Serviços incluem:
Tour leader bilingue para todo o trekking
Guia de Montanha
Excursão ao Geleira Perito Moreno
Transfer durante o trekking em forma regular e particular
Alojamento 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

08 Dias / 07 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 1.524 USD 1.670 USD 2.006 USD 1.595 USD 1.747 USD 2.100 USD

Temporada Baixa 1.435 USD 1.582 USD 1.918 USD 1.506 USD 1.659 USD 2.012 USD
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Saídas (Língua espanhola / Língua Inglês)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

01OUT16 08OUT16 05NOV16 12NOV16 03DEZ16 10DEZ16 07JAN17 14JAN17 04FEV17 11FEV17 04MAR17 11MAR17

08OUT16 15OUT16 12NOV16 19NOV16 10DEZ16 17DEZ16 14JAN17 21JAN17 11FEV17 18FEV17 11MAR17 18MAR17

15OUT16 22OUT16 19NOV16 26NOV16 17DEZ16 24DEZ16 21JAN17 28JAN17 18FEV17 25FEV17 18MAR17 25MAR17

22OUT16 29OUT16 26NOV16 03DEZ16 24DEZ16 31DEZ16 28JAN17 04FEV17 25FEV17 04MAR17 25MAR17 01ABR17

29OUT16 05NOV16 31DEZ16 07JAN17

Saídas (Língua alemã)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

01OUT16 08OUT16 12NOV16 19NOV16 03DEZ16 10DEZ16 14JAN17 21JAN17 04FEV17 11FEV17 18MAR17 25MAR17

22OUT16 29OUT16 24DEZ16 31DEZ16 25FEV17 04MAR17

Saídas (Língua francesa)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

08OUT16 15OUT16 19NOV16 26NOV16 10DEZ16 17DEZ16 21JAN17 28JAN17 11FEV17 18FEV17 04MAR17 11MAR17

29OUT16 05NOV16 31DEZ16 07JAN17 25MAR17 01ABR17

Saídas (Língua italiana)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

15OUT16 22OUT16 05NOV16 12NOV16 17DEZ16 24DEZ16 07JAN17 14JAN17 18FEV17 25FEV17 11MAR17 18MAR17

26NOV16 03DEZ16 28JAN17 04FEV17

Alojamentos

Alojamento 01 02 03 04 05 06 07

Hosteleria Base Dupla c/Banho Privativo     



 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

Hostel c/Banho Compartilhado     

Acampamento Full Base Dupla (Area Agreste)  

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