
      

GELEIRAS E TORRES DEL PAINE TREKKING

Muito parecido ao Patagônia Trekking Full, mas sem chegar a Ushuaia, fazendo um trekking pelas trilhas mais
tradicionais de El Chalten, Glaciar Perito Moreno e os passeios clássicos de Torres del Paine. Um clássico trekking

e ideal para pelos dois parques nacionais mais importantes ao que se refere à trekking na Patagônia.

http://argentinianexplorer.com/
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https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


13 dias - 12 noites

O trekking, com que oferece os melhores circuitos do Fitz Roy e Torres del Paine a partir de uma caminhada até a Laguna Capri e
Laguna de los Tres para Loma del Pliegue Tumbado na Trekking até uma parte do W em Torres del Paine, no Chile.

Outro programa de trekking que nos atrae onde unimos as trilhas que ligam o Fitz Roy com as Torres del Paine. Começamos com
uma caminhada leve até a Laguna Capri para voltar no segundo día pelo mesmo caminho até a base do Cerro Fitz Roy: Laguna de
los Tres. Mantemos o nosso acampamento base na Laguna Capri e vamos em busca do Cerro Torre, a lagoa e do Glaciar homônimo.
Após três dias no acampamento retornamos à vila de El Chalten, porque começamos a nossas caminhadas no extremo sul do
parque indo para a Loma del Pliegue Tumbado, onde a trilha conduz através do planalto da Patagônia com as suas características e
praticamente quase deserto árido para logo entrar numa exuberante 䎶齀oresta de pinheiros.

Saímos de El Chalten para ir e conhecer o mais famoso glaciar do mundo: O Glaciar Perito Moreno, temos incluida uma navegação
que é fascinante pela aproximação às paredes da frente do gigantesco mítico. Vamos para Chile e se deixar levar pela impactante
beleza Parque Nacional Torres del Paine onde vamos concluir o nosso segundo objetivo do programa que é explorar o Parque mais
cobiçado para os caminhantes do mundo inteiro. Iniciamos o trekking até a base das Torres pelo Vale do Rio Ascencio. Começamos
pelo sopé do Monte Almirante Nieto, faremos uma escalada fortemente acentuada durante 1 hora para chegar ao Vale do Rio
Ascensio para passar a noite no acampamento base de Las Torres.

Navegamos o Lago Pehoe e caminhamos pelo Vale do Francês. Refazendo as pegadas do caminho pelo vale nós vemos os
miradouros superiores, que estão no an䎴teatro natural, que circundam as agulhas e as paredes de maior visibilidade do maciço que
são chamadas: Cuernos, Máscara, Hoja Espada, Aleta de Tiburón, Catedral, Paine Grande. Trekking ao Valle del Lago Grey e seu
glaciar. O Glaciar Grey tem uma superfície de 300 km quadrados., Transbordando do Campo de Hielo Patagonico termina no lago no
ponto norte, rodeado por 䎶齀orestas de faias e morenas. No Glaciar Grey o descolamento permanente de icebergs azuis que navegam
ajudados pela ação do vento sul é uma paisajem única. A volta será feita navegando nas águas do Lago Pehoe, para desembarcar em
Puerto Natales e depois voltar para El Calafate para concluir esta aventura única.

Dia 1 - El Calafate

Recepção no aeroporto de El Calafate. A partir daí iremos para a cidade turística de El Calafate para desfrutar do primeiro jantar.

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartido/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: jantar
Partida / Chegada: El Calafate / El Calafate

Dia 2 - El Chalten - Laguna Capri

Após o cafe da manhã, iremos de ônibus para El Chalten, uma bela e pequena aldeia de montanha situada no sopé do Cerro Fitz
Roy. Para chegar lá, é necessario viajar 220 quilômetros através da estepe patagônica, no caminho vamos fazer uma parada em
uma pitoresca estalagem para saborear os seus doces e tortas típicas artesanais. e apenas temos que desfrutar da magní䎴ca vista
sobre as águas do lago Viedma um espelho de gelo que baixa da geleira homônima.

Ao chegar a El Chalten, começamos o nosso trekking, levando conosco somente o que for necessário para os três dias de aventura
que temos na frente em que vamos 䎴car nos acampamentos que se encontram no Parque Nacional Los Glaciares. Recorremos
através de um caminho que rodeia o Rio de las Vueltas até os miradouros naturais do Fitz Roy. Continuamos no caminho para o
acampamento que é adjacente à Laguna Capri onde vamos poder desfrutar de uma vista maravilhosa onde as faia e ñires envolvem
as águas cristalinas. (Duração Aproximada de 3 horas).

O acampamento tem grandes lonas Tipo de iglu, que podem ser ocupada em base simples ou dupla, todos os passageiros terão um
cobertor de isolamento, um lençol para ser usado como roupa de cama pessoal e um saco de dormir especial para alta montanha.

O lugar oferece uma loja que é usada como uma sala de refeições e tem uma mesa, cadeiras, pratos e também outra loja de cozinha
que é utilizada para a preparação de alimentos. Os banheiros estão organizados em um sistema de banheiros com latrinas.

Hospedagem: Acampamento Laguna Capri - Base Duplo ou single (zona agreste)
Refeições: Café-da-manhã, box lunch e jantar
Partida e Chegada: El Calafate / El Chalten / Laguna Capri
Duração: 3 horas
Di䎴culdade: Intermedia





















Dia 3 - Desde o Campamento en Laguna Capri até Laguna de Los Tres

De manhã cedo e somente vestindo um casaco acolhedor e uma câmera de fotos, vamos fazer um ascenso pelo Chorrillo del Salto
para chegar ao Rio Branco situado na base do Cerro Fitz oy Durante todo o caminho constantemente irão nos acompanhar as
magní䎴cas agulhas do maciço glaciar que se encontram apenas à frente de nósformando uma paisagem inesquecível. A partir do
acampamento, iremos por subida íngreme durante cerca de uma hora e meia que conduz à um dos mirantes naturais mais
espetaculares do parque em Laguna de los Tres. Desta perspectivaé possível ver a extensão e magnitude do Cerro Fitz Roy, suas
agulhas imponentes têm uma altura de 1.500 metros acima das geleiras A partir desse momento devemos nos considerar o
privilégio de estar tão próximos e e poder desfrutar plenamente desta obra única da natureza. Fimmente voltamos pelo mesmo
caminho para Laguna Capri. (5 hs Aprox)

Hospedagem: Acampamento Laguna Capri - base duplo ou single (zona agreste)
Refeições: Café da manhã;, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
Duração: 6 horas
Di䎴culdade: Intermedia a Intensa

Dia 4 - Desde o Campamento em Laguna Capri a Laguna Torre, após El Chalten

Pela manhã, faremos um trekking em torno da Laguna Capri, até a trilha através do Vale das lagunas Madre e HijaAli faremos un
descenso para para chegar ao Vale do Cerro Torre através dos densos prados 䎶齀orestais e pântanos. No Fim da descida nos
deparamos com o o Rio Fitz Roy para voltar à sua origem em Laguna Torre. Esta bela laguna é cercada por morenas. e, geralmente,
no extremo oeste se acumulam os icebergs que emergem do Glaciar Grande As chocantes agulhas do Cerro Torre de, com uma
altura de 3.128 metros transformam o lugar numa belissima postal. Percorreremos próximo à Laguna Torre para desfrutar das vistas
do Cerro Solo e Glaciar Adela. Pela tarde retornaremos a El Chalten atraves do caminho Torre.

Hospedagem:Hostel c/banheiro compartilhado Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã; y Box Lunch
Partida / Chegada: Laguna Capri / Laguna Torre /El Chalten
Duração: 5 horas
Di䎴culdade: Intermedia

Dia 5 - Loma del Pliegue Tumbado

O morro a conhecer no día de hoje 䎴ca ao sul do o Rio Fitz Roy Lá testemunharemos as vistas mais espectaculares das montanhas
circundantes, bem como também o Fitz Roy transformam o lugar numa belissima postal, com vales e glaciares espetaculares.
Sempre levando em conta as condições 䎴sicas do grupo, será possível a escolha dos pontos de vista que estão localizados a uma
altura intermédia da montanha (aprox. 900/1000 metros de altura), ou optar por continuar até o cume atingindo uma altura de
1500 metros, com uma altitude de 1100 metros acima da aldeia. O trekking será feito através de estepe, mato e 䎶齀oresta.

Ao chegar ao topo vamos nos deslumbrar com a maravilhosa vista do Fitz Roy e também apreciar o a visão de um cartão postal que
fornecem os vales que 䎴cam entre os dois morros e e dos antigos e imponentes montanhas dos Hielos Continentales.

Retornaremos a El Chalten depois de um dia fabuloso e inesquecível nas alturas da Loma del Pliegue Tumbado.

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartilhado/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã;, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Campamento Laguna Torre / El Chaltén
Duração: 5 horas
Di䎴culdade: Intermedia

Dia 6 - Voltamos para El Calafate

Pela manhã cada um dos participantes desta aventura podem escolher relaixar-se ou conhecer e andar na pequena cidade de El
Chalten ou também realizar algumas das actividades oferecidas e se adaptam perfeitamente às condições 䎴sicas e aos requisitos ou
preferencias do aventurado Pela tarde retornaremos a a cidade de El Calafate.

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartilhado/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã;





































Partida / Chegada: El Chaltén / El Calafate

Dia 7 - Visita ao Glaciar Perito Moreno

Ao 䎴nal de café da manhã, pegamos o ônibus para viajar cerca de 80 km até a Península de Magallanes localizada na área em que
se acha o mais reconhecido e famoso Glaciar Perito Moreno. Uma breve caminhada vai nos permitir apreciar a maravilhosa vista do
canal de los Tempanos e desfrutar também de paisagens diferentes.

Alí vamos poder ter um maior conhecimento de glaciologia enquanto desfrutamos do lugar sem pressa caminhando pelas
passarelas e talvez até mesmo ser capazes de ver alguns dos quebramentos dos blocos de gelo que 䎶齀uem das muralhas da frente do
glaciar com uma altura de mais de 60 metros. Pela tarde após ter estado em presença de um dos mais belos e misteriosos
formações da natureza, voltamos a El Calafate.

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartilhado/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã;
Partida / Chegada: El Calafate / El Glaciar Perito Moreno / El Calafate
Duração: 1 hora
Excursion: Safari Nautico incluída)
Di䎴culdade: Suave

Dia 8 - Viajamos até o Parque Nacional Torres del Paine

Ao 䎴nal do café da manhã, saímos cedo desde a cidade de El Calafate para pegar um caminho que esta cercado por vistas
maravilhosas da estepe patagônica. Flamingos e Emas (Ñandú comumente chamados) são as espécies mais comuns e podem ser
facilmente vistas. Após concluir um recorrido de cerca de 4 horas chegamos a uma passagem de fronteira entre Argentina e Chile,
este passo é chamado de "Cancha Carrera" / Cerro Castillo. Continuamos a nossa marcha para entrar no enorme Parque Nacional
Torres del Paine, um dos mais deslumbrantes parques do mundo nomeado Património da Humanidade pela UNESCO.

Uma vez dentro do Parque descemos do Bus para fazer uma curta caminhada que nos permitirá apreciar as primeiras vistas a
vamos nos familiarizar com a bela 䎶齀ora e fauna que oferece este vasto parque. Ao anoitecer, chegamos no acampamentoque está
situado na base do maciço. O duração total do trajecto é de 6 horas e acrescentamos quase 2 horas de caminhada no Parque.

Hospedagem: Acampamento Full Las Torres base duplo ou single (área com serviços)
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䎴culdade: Suave

Dia 9 - Trekking à Base das Torres pelo Valle del Río Ascencio

Hoje vamos fazer um dos passeios mais clássicos e belos ao longo de um caminho que oferece o parque que nos levará para a
Torres del Paine. Após terminar o café da manhã iremos para a ponte sobre o Rio Ascensio e iremos começar o nosso Trekking.
Através do sopé do Monte Almirante Nieto e do belo vale do rio que atravessa a montanha. Havendo feito uma hora de subida
entramos no vale vamos ter chegado ao refúgio chileno. A trilha que começa a partir daí, vai levar-nos através da 䎶齀oresta até o
acampamento base de Torres del Paine, onde os alpinistas aguardam as condições favoráveis para fazer a subida nas altas paredes
que têm 900 metros de altitude. Depois de 1 hora de trekking, 䎴nalmente chegamos ao miradouto natural das Torres concebido
pela natureza com um an䎴teatro no sopé das espetaculares torres de granito de 2800 metros de altura.. Após ter desfrutado dessa
visão incrível e maravilhosa Voltaremos pelo mesmo caminho. A caminhada leva cerca de 7 horas.

Hospedagem: Acampamento Full Las Torres base duplo ou single (área com serviços)
Refeições: Café da manhã;, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Acampamento Lago Pehoe / Las Torres
Duração: 7 horas
Di䎴culdade: Intermedio

Dia 10 - Navegando no Lago Pehoe & Trekking pelo Valle del Francés

Cedo na manhã, vamos pegar o ônibus e ir para o Porto Pudeto para subir no barco e atravessar transparente e espetacular Lago





































Pehoe a navegação dura aproximadamente 45 minutos. Vamos desembarcar na área do Refugio Pehoe e de lá começamos a
caminhar em direção ao Vale Francês, um belo vale de montanha que surje dentro do maciço ao Lago Nordenskjold, rodeado de
grandes chifresa leste, e se vê a majestosa Paine Grande (3.050 metros) a oeste.

Faremos um ascenso para o vale rumo aos mirantes intermediários que oferecem vistas deslumbrantes sobre o Paine Grande e
glaciais em suspensão no ar também iremos apreciar a vista dos Cuernos del Paine e seu topo de cor marron escura Junto com a
䎶齀oresta eo som dos ventos permanentes, e as contínuas quedas de gelo e neve localizado nas encostas do Paine Grande, tornam
este lugar mágico e fabuloso num cartão postal perfeito.

Faremos a descida pelo mesmo caminho até o pé do vale, em seguida, tomar a oeste e ao redor do lago Skottsberg no 䎴nal do
passeio, encontramos o acampamento onde iremos passar o resto da noite, que está localizado adjacente ao Refúgio Pehoé. O
percurso total é de aproximadamente 5 horas.

Hospedagem: Acamp. Full Refugio Pehoe base duplo ou single (área com serviços)
Refeições: Café da manhã;, Box Lunch y Jantar
Partida / Chegada: Campamento Lago Pehoe / Valle del Francés / Refugio Pehoe
Duração: 5 horas
Di䎴culdade: Intermedio

Dia 11 - Trekking para o Valle del Lago Grey & Navegação pelo Lago Pehoe

Hoje será mais um dia fabuloso dedicado a visitar e percorrer o mágico e Vale do Lago Grey que esta cercado por glaciares que
descem do Campo de Hielo Sur. Entre os glaciares podemos ver que se destaca o espetacular Glaciar Grey de aproximadamente 300
km de extensão e 25 km de comprimento esta grande massa de gelo que cai no lago na sua extremidade norte. De forma contínua
grandes blocos que se transformam em incríveis icebergs azuis que navegam em direção ao sul pela ação do vento.

Continuamos o trekking por uma trilha durante algumas horas e chegamos num ponto de vista espetacular de onde podemos
contemplar o lago inteiro e glaciar junto com as montanhas que se erguem desde o Campo de Hielo rumo a oeste. Ao longo da
mata andina e 䎶齀oresta da faia à sombra dos cogumelos de gelo impressionantes é que recorremos este belo lugar.

Saímos cedo para chegar ao porto ao meio-dia e começar novamente a navegar no Lago Pehoé para o nosso alojamento na cidade
de Puerto Natales

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartilhado/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã, Box Lunch
Partida / Chegada: Refugio Pehoe / Glaciar y Lago Grey / Puerto Natales
Duração: 5 horas
Di䎴culdade: Intermedio

Dia 12 - Viajando desde Puerto Natales até El Calafate

De manhã bem cedo saimos desde a cidade de Puerto Natales para retornar a El Calafate. Dizemos adeus ao nosso Tour Leader e
alguns dos nossos colegas que vão para a cidade de Ushuaia. Quando chegarmos a El Calafate estarão esperando por nós para
levar-nos para o alojamento onde vamos nos acomodar. Teremos a tarde livre para conhecer e recorrer a cidade.

Hospedagem: Hostel c/banheiro compartilhado/ Hostería base duplo ou single c/banheiro privado
Refeições: Café da manhã;
Partida / Chegada: Puerto Natales / El Calafate

Dia 13 - El Calafate

Ao 䎴nal do café da manhã, vamos fazer o traslado até o Aeroporto de El Calafate. Calafate onde terminam os nosso serviço.

Refeições: Café da manhã
Partida / Chegada: Ushuaia / Aeroporto de El Calafate (䎴nal da viajem)

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
Visita ao Glaciar Perito Moreno com navegação incluída
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

13 Dias / 12 Noites

Preços

HOSTERIA

Língua espanhola Outras línguas

ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE ROOM BASE DUPLO BASE SINGLE

Temporada Alta 2.729 USD 2.977 USD 3.577 USD 2.865 USD 3.112 USD 3.741 USD

Temporada Baixa 2.582 USD 2.829 USD 3.429 USD 2.718 USD 2.965 USD 3.594 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 13OUT16 05NOV16 17NOV16 03DEZ16 15DEZ16 07JAN17 19JAN17 04FEV17 16FEV17 04MAR17 16MAR17

08OUT16 20OUT16 12NOV16 24NOV16 10DEZ16 22DEZ16 14JAN17 26JAN17 11FEV17 23FEV17 11MAR17 23MAR17

15OUT16 27OUT16 19NOV16 01DEZ16 17DEZ16 29DEZ16 21JAN17 02FEV17 18FEV17 02MAR17 18MAR17 30MAR17

22OUT16 03NOV16 26NOV16 08DEZ16 24DEZ16 05JAN17 28JAN17 09FEV17 25FEV17 09MAR17 25MAR17 06ABR17

29OUT16 10NOV16 31DEZ16 12JAN17

Saídas (Língua alemã)

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

01OUT16 13OUT16 12NOV16 24NOV16 03DEZ16 15DEZ16 14JAN17 26JAN17 04FEV17 16FEV17 18MAR17 30MAR17

22OUT16 03NOV16 24DEZ16 05JAN17 25FEV17 09MAR17

Saídas (Língua francesa)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

08OUT16 20OUT16 19NOV16 01DEZ16 10DEZ16 22DEZ16 21JAN17 02FEV17 11FEV17 23FEV17 04MAR17 16MAR17

29OUT16 10NOV16 31DEZ16 12JAN17 25MAR17 06ABR17

Saídas (Língua italiana)

OUT NOV DEZ JAN FEV MAR

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

15OUT16 27OUT16 05NOV16 17NOV16 17DEZ16 29DEZ16 07JAN17 19JAN17 18FEV17 02MAR17 11MAR17 23MAR17

26NOV16 08DEZ16 28JAN17 09FEV17

Alojamentos

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

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

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













 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

Ceroulas
Polar
Um par de polainas e 1 par de luvas
2 pares de meias de lã
2 pares de meias 䎴nas
Tênis para trekking
Gorro de lã (é melhor de lã que de 䎴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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