
 

 

PATAGÔNIA 
USHUAIA – EL CALAFATE  

COM PINGUINEIRA PUNTA TOMBO 
 
 

Período:  de 06 à 19 JANEIRO 2023 
 

  Preço:  
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________U$S 2.350,00 
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________U$S 3.525,00 
 
Forma de Pagamento:  
A vista 3% de desconto  
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem  
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros  

Pacote Inclui:  
✓ Ônibus Doble Deck especial, Leito.  

✓ Guia Coordenador Credenciado Cadastur 

✓ 11 pernoites de hotel com café da manhã  

✓ Visitação pinguineira Punta Tombo  

✓ Ticket Ferry boot Passo Austral  

✓ Navegação Canal de Beagle até o cartão postal, o farol “Les Eclaireurs” 

✓ Ingresso parque Nacional Tierra del Fuego com guia e transporte local  

✓ Tour em Torres del Paine com guia local  

✓ Tour Glacial Perito Moreno com guia e transporte local  

ROTEIRO:  

1º dia  - 06/01/23 – Sexta feira - Cidade De Origem / Buenos Aires  

16:00 h apresentação e embarque em exclusivo ônibus Serra Azul turismo com destino a 

Buenos Aires, via fronteira São Borja / Santo Tomé , parada para tramites aduaneiros e 

migratórios. Pernoite em Trânsito. 

2º dia – 07/01/23 – Sábado - Buenos Aires  

Pela manhã parada para café da manhã em Gualeguaychu, seguindo viagem até a capital de 

Argentina, Buenos Aires, chegada primeira hora da tarde, check in hotel e restante do dia livre 

para curtir a capital mais cosmopolita de américa do sul. A noite sugerimos jantar em Porto 

Madero e tentar sorte no casino flutuante. 1ª pernoite de hotel    

3º dia  - 08/01/23  – Domingo - Buenos Aires / Puerto Madryn 

11:00 h check out do hotel e tempo para almoço, em horário a combinar  embarque com 

destino a Puerto Madryn,  Pernoite em transito   

4º dia – 09/01/23 – Segunda Feira-   Puerto Madryn   

Pela manhã chegada a Porto Madryn, porta de entrada da  Península Valdez, santuário  

ecológico do oceano Atlântico, Check in Hotel e restante do dia livre para conhecer a cidade 

Litorânea. 2º pernoite de hotel. 

 

 

 



 

 

5º dia - 10/01/23 – Terça feira - Puerto Madryn / Punta Tombo / Rio Gallegos  

Após café da manhã, check out do hotel e embarcamos para visitar Punta Tombo (sim 

ingressos) e a maior reserva de pinguins de Magalhães, uma curiosidade sobre esses animais é 

sua falta de medo com relação aos humanos, já que pode aproximar-se ao máximo sem que 

eles se sintam ameaçado. Após embarcamos para o nosso próximo destino Rio Gallegos, 

atravessando o semideserto com paisagens incríveis, com lagos, rios, montanhas e estepes 

patagônicas. Noite em Trânsito 

6º dia - 11/01/23 – Quarta feira - Rio Gallegos  

Chegada prevista ao médio dia, check in hotel e restante do dia livre para descansar e curtir a 

pacata cidade. 3 Pernoite em hotel  

7º dia  - 12/01/23 – Quinta feira -  Rio Gallegos / Estreito de Magalhães / Ushuaia   

08:00hrs após café da manhã, saída do hotel e realizaremos travessia de Estreito de Magalhães 

pelo passo Austral, em ferry boot até chegar a ilha de Terra do Fogo, será necessário ingressar a 

território chileno e logo novamente para Argentina, até chegar a cidade do extremo sul da 

américa, Ushuaia conhecida como fim do mundo. Chegada ao hotel pela tarde, acomodações 

no hotel e restante do dia livre, Noite a combinar. 4ª pernoite de hotel. 

 

8º dia - 13/01/23 – Sexta feira – USHUAIA  

Manhã livre para conhecer a cidade, sugerimos visitar o Museu Marítimo e do Presidio e o 

Museu do Fim de Mundo. Após almoço em horário a combinar realizaremos um passeio de 

navegação pelo canal de Beagle até chegar ao Farol “Les Eclaireurs” cartão postal da cidade, de 

retorno a cidade tempo livre para visitar a zona franca e diversos pontos de interesse da cidade. 

Noite a combinar. 5ª pernoite de hotel.  

9º dia - 14/01/23 - Sábado– USHUAIA 

Pela manhã realizaremos um passeio (opcional) pelo Trem do Fim do Mundo, e chegar até o 

Parque Nacional de Tierra del Fuego e visitar a Bahia Lapataia. Retorno ao hotel e restante do 

dia livre para diversas atividades, sugerimos visitar o Glacial Martial. Noite a combinar 6ª 

pernoite de hotel.  

10º dia - 15/01/23 – Domingo - USHUAIA / PUERTO NATALES  

07:00 h saída após o café da manhã com destino a Puerto Natales (Chile) Passo de fronteira 

argentino-chilena de San Sebastian, Bahia Azul / Punta Delgada e cruzar pelo Estreito de 

Magalhães, continuando viagem pela Patagônia Chilena chegada prevista a Puerto Natales. A 

Noite. 7ª pernoite de hotel.   

11º dia - 16/01/23 – Segunda feira – Puerto Natales / Torres del Paine / El Calafate  

07:00 h após café da manhã, check out do hotel, apresentação do guia local para visita ao 

Parque Nacional Torres del Paine e a caverna do Milodón, (Passeio não incluso) após viagem 

para El Calafate, chegada final da tarde e restante do dia livre. 8ª pernoite de Hotel  

12º dia - 17/01/23 – Terça Feira -  El Calafate / Glacial Perito Moreno  

Dia exclusivo para realizar um dos passeios mais imponentes da viagem, visitaremos o Parque 

nacional Los Glaciares e apreciar desde um palco exclusivo o Imponente Glacial Perito Moreno, 

(passeio opcional) com tempo livre para apreciar o local e tirar fotografias, de retorno 

visitaremos o Museu Glaciarium (sim ingresso, opcional) é um moderno centro de interpretação 

de  

 



 

 

 

geleiras, construído para entreter e educar sobre o gelo, as geleiras e o campo de gelo do sul da 

Patagônia, o museu é autodidata e também possui um Bar de Gelo.  Retorno ao hotel e restante 

do dia livre. 9ª pernoite de hotel.   

13º dia - 18/01/23 – Quarta feira -   El Calafate / Trelew  

em horário a combinar, check out do hotel e embarque com destino a Trelew. Noite em 

Trânsito.  

14º dia - 19/01/23 – Quinta feira - Trelew  

Chegada prevista ao meio dia e restante do dia Livre, sugerimos visitar o Museu Paleontológico 

Egídio Feruglio, (opcional) um museu diferente que vai te surpreender. 10ª pernoite em hotel.     

15º dia - 20/01/23 – Sexta feira - Treleu / Buenos Aires  

Pela manhã, embarque com destino a Buenos Aires. Noite em trânsito  

16º dia - 21/01/23 – Sábado - Buenos Aires  

Chegada a Buenos Aires, check in hotel e restante do dia livre, a noite sugerimos irmos a um 

jantar show de Tango (opcional) para despedida e confraternizar em grupo. 11ª pernoite de 

hotel  

17º dia - 23/01/23 - Buenos Aires / Cidade de Origem 

08:00 h após café da manhã, check out do hotel e embarque com destino cidade de origem, 

chegada prevista em São Borja aproximadamente meia noite, tramites aduaneiros e 

desembarque de passageiros em suas respectivas cidades e fim de nossos serviços.   

 

Valores aproximados de passeios opcionais nesta viagem 

Passeio a Península Valdez – U$D 95,00 c/ ingresso  

Trem + Parque Do Fim Do Mundo – U$D 115,00 c/ ingresso  

Passeio a Torres Del Paine Chile – U$D 250,00 c/ ingresso 

Jantar Show de Tango na casa Senhor Tango U$S 120,00 

VALORES VIAGEM JANEIRO 2023 – VALORES DOS PASSEIOS PODEM SOFRER REAJUSTES SEM AVISO PRÉVIO! 

 

 

NOTA IMPORTANTE A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fize-

rem necessárias quanto ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.  

Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte 

de melhor qualidade.  

Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos 

para confirmação da saída da viagem. 

 

 

 

 


