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4º Dia - BUENOS AIRES 
Continuação da visita de Buenos Aires. 
Visitaremos as ruas do Tango e o tradicional 
bairro de San Telmo e a zona do Parque Lazama 
a caminho de La Boca e aí nos deteremos 
nesta colorida secção da cidade onde anos 
atrás, imigrantes italianos adotaram como sua 
casa e é hoje local de importantes artistas. 
Passearemos pelo Caminito, visitando galerias 
de artesanato com paragens para fotos. 
Passeio pelo porto de La Boca. Visitaremos 
Palermo, bairro residencial com parques e 
elegantes edifícios. Finalmente na sofisticada 
Recoleta, um dos bairros mais exclusivos 
onde, entre outras atrações, encontramos o 
Museu Nacional de Belas Artes, a Igreja de 
Nossa Senhora do Pilar, junto a elegantes 
cafés e restaurantes. Almoço no hotel.
De tarde, passeio de barco no Tigre e tempo 
livre para últimos passeios no centro de 
Buenos Aires. Para a despedida na Argentina, 
reservámos para esta noite um jantar com 
show de tango em Restaurante. Ao ritmo 
das melodias de Gardel e Piazzola, bailarinos 
profissionais dão corpo ao mais puro tango, 
num espetáculo de grande sensualidade 
e beleza artística. Regresso ao hotel e 
alojamento.

5º Dia - BUENOS AIRES / USHUAIA 
De manhã, transporte para o aeroporto e 
embarque pelas 09h35 em voo doméstico das 
Aerolineas Argentinas com destino a Ushuaia. 
Chegada pelas 13h10 e transporte para o Hotel 
Fueguino 4**** ou similar. Almoço e check in.
De tarde, saída para visita de meio-dia, ao 
Parque Nacional da Tierra del Fuego, onde 
faremos um passeio no famoso Comboio 
do Fim do Mundo, uma antiga e elegante 
formação de carruagens com amplas janelas, 
puxadas por uma locomotora a vapor, e 
passeio de 8 km até ao Parque Nacional 
Tierra del Fogo, ao longo duma paisagem 
“desenhada” a machado pela mão dos antigos 
reclusos da ilha. Durante o trajeto podemos 
também observar a Cascata Macarena, a 
Cascata do Rio Pipo e Puente Quemado.
Continuação da viagem, em autopullman, pelo 
Parque Nacional Tierra de Fogo, com destaque 
para a sua flora e fauna, e suas colónias de 
castores e seus famosos diques, de coelhos 
e de visons, até chegar à Bahía de Lapataia, 

onde termina a Ruta Nacional 3. Regresso ao 
Hotel. Jantar e alojamento no hotel.

6º Dia - USHUAIA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para a 
excursão aos Lagos Escondido e Fagnano, para 
descobrir a fascinante geografia dos Andes 
Fueguinos e os picos das suas montanhas com 
cores matizadas pela presença do bosque no 
seu cume, seguindo até às margens dos lagos 
Escondido e Fagnano, um dos maiores da 
América do Sul. Almoço em restaurante.
De tarde, navegação no Canal Beagle. No 
percurso desfrutaremos da paisagem que 
envolve o Canal – a cidade de Ushuaia e as 
montanhas – e navegaremos junto às pequenas 
ilhotas do Canal habitadas por Lobos marinhos 
e Pássaros, e pinguins, contornando o farol 
do “fim do mundo” – Farol des Éclaireurs. 
Regresso ao hotel.  Jantar e alojamento no 
hotel.

7º Dia - USHUAIA - EL CALAFATE 
Pequeno-almoço buffet no Hotel. Transporte 
do hotel para o aeroporto, e pelas 11h35, 
partida de Ushuaia em direção a El Calafate. 
Chegada pelas 12h55. Assistência e transporte 
até ao Hotel Calafate Parque 4**** ou similar.
Almoço. Pela tarde, saída para visita ao 
Glaciar Perito Moreno, situado no Parque 
Nacional dos Glaciares, que, sua magnitude 
e imponência assume papel principal entre 
os 350 glaciares que o compõem, possuindo 
uma superfície de aproximadamente 210 
km2, com 6 kms de largura, por 35 kms 
de extensão e uma altura média de 75m, 
ultrapassando assim a dimensão da cidade de 
Buenos Aires. Um dos momentos mais belos 
da visita será o Safari Náutico em catamarã, 
aproximando-nos a cerca de 100 metros das 
paredes do Glaciar, para fotografar algumas 
das possíveis quedas de gelo (que provocam 
um ruído que se assemelha ao do trovão, ao 
embater nas águas do lago). A proximidade 
ainda dá maior impacto à imponência deste 
maravilhoso glaciar. Regresso ao Hotel. Jantar 
e alojamento.

8º Dia - EL CALAFATE, GLACIARES UPSALA 
& SPEGAZZINI 
Pequeno-almoço buffet no Hotel e saída para 
visita de dia inteiro ao Parque Natural dos 

1º Dia - LISBOA / 
MADRID/ BUENOS 

AIRES
Comparência no aero-

porto de Lisboa cerca 
de 2 horas da partida. 

Formalidades de em-
barque assistidas por um 

colaborador da Tryvel, e 
partida pelas 16h45 em voo 

regular Ibéria, com destino a 
Madrid.

19h05 – Chegada a Madrid, 
tempo de escala e transbordo.

23h59 – Continuação da viagem 
para Buenos Aires. Refeições e 

noite a bordo.

2º Dia - BUENOS AIRES 
08h15 – Chegada a Buenos Aires. 

Assistência e transfer para o Hotel 
Grand View 4**** ou similar. Check 

in, pequeno almoço,  e tempo para 
descansar nos quartos. 

Após o almoço no hotel, início da visita 
panorâmica da cidade de Buenos Aires, 

com passagem na Av. 9 de Julho, o Teatro 
Colón, o Obelisco, a Diagonal e a Plaza de 

Mayo para visita da Catedral Metropolitana. 
Nas proximidades da Casa Rosada, a Casa do 
Governo e do Cabildo.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento no 
Hotel.

3º Dia - BUENOS AIRES / COLÓNIA DO SA-
CRAMENTO (URUGUAY) / BUENOS AIRES    
Após o pequeno almoço, transfer ao cais para 
embarque no Buquebus, atravessando o Ria 
da Plata até Colónia do Sacramento, uma 
cidade rica em história, a cidade mais antiga 
do Uruguai e que teve origem portuguesa.
Visita desta cidade que foi fundada em 1680 
pelo português Manoel Lobo, no marco das 
constantes lutas entre Portugal e Espanha 
pelo domínio do Río da Plata. Colonia está 
localizada às margens do Rio da Prata e seu 
Centro Histórico foi reconhecido pela UNESCO 
como Património da Humanidade.
Almoço em restaurante. De tarde, regresso no 
Buquebus a Buenos Aires.
Jantar no Hotel ou em restaurante. Alojamento.

Que a América do Sul é repleta de 
destinos alucinantes e imperdíveis, 
ninguém dúvida. No entanto, se há 
um lugar especial nesse continen-
te, ele é a Patagónia que se des-
taca pela sua riqueza e beleza 
natural e que tanto surpreende 
os viajantes e aventureiros.
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Glaciares, onde se encontram os Glaciares 
Upsala e Spegazzini. O Parque Natural dos 
Glaciares, declarado Património Natural 
da Humanidade pela UNESCO em 1981, na 
cordilheira dos Andes, é um enorme manto de 
neve denominado Campo de Gelo Patogénico. 
Numa superfície calculada em cerca de 
14,300km2 descem 47 glaciares dos quais 
13 pertencem ao Atlântico de norte a sul e 
se destacam os Glaciares de Upsala e Onelli.  
Almoço com Lunch-box incluído. No caminho 
de regresso a El Calafate, paragem numa 
Estância Agro-pecuária Patagónica, onde num 
fantástico eco-sistema faremos observação de 
aves, assistiremos a uma tosquia de ovelhas e 
veremos os cães patagónicos a “manobrarem” 
rebanhos. Aqui será servido um lanche ( à 
chegada )  e um jantar, sob a égide dum 
espetáculo de música e dança argentina, com 
uma magnífica vista sobre a natureza, com o 
Lago Argentino e o início da Cordilheira dos 
Andes de fundo. Regresso a El Calafate ao 
hotel.  Alojamento.

9º Dia - EL CALAFATE / PUERTO NATALES 
Pequeno-almoço, viagem em autocarro de 
turismo até á fronteira com o Chile (Cancha 
Carrera- Cerro Castillo). Troca de autocarro 
e chegada a Puerto Natales. Almoço em 
restaurante durante o trajeto.
Jantar e alojamento no Hotel Costaustralis 
4**** ou similar

10º Dia - PUERTO NATALES / TORRES DEL 
PAINE / PUERTO NATALES 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída do 
hotel para excursão de dia inteiro ao Parque 
Nacional das Torres del Paine, reserva 
mundial da Biosfera, onde encontraremos 
uma combinação de lagos. Lagoas, cataratas, 
geleiras, montanhas, as torres, que são o 
símbolo do parque e que são montanhas 
pontiagudas, animais, plantas, o lago 
Nordenskojold que banha com a sua colorida 
água de cor esmeralda a base da montanha 
maciça. 
O lago dá vida ao salto Grande del Paine 
margeando o rio com o mesmo nome até ao 
lago Grey, um lugar rodeado por vegetação 
e ladeiras. Almoço “ Lunch-box”. Entrada na 
Caverna Milodon,, um lugar muito bonito que 
está na ladeira do Cerro Benitez e no seu 
interior encontraremos a réplica do Milódon, 
um animal mamífero que foi extinto há cerca 
de 5000 anos. Regresso a Puerto Natales. 
Jantar e alojamento no Hotel.

11º Dia - PUERTO NATALES 
Após o pequeno-almoço Buffet no hotel, 
transfer do hotel até ao porto para efetuar a 
navegação dos glaciares Balmaceda e Serrano 
e saída para um maravilhoso dia em Catamarã 
c/ almoço incluido.
Navegação através do Seno da última 
Esperança até aos Glaciares Balmaceda e 

Serrano, nos quais se poderão observar os 
gelos milenários. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento no Hotel.

12º Dia - PUERTO NATALES / PUNTA 
ARENAS / SANTIAGO DO CHILE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a 
determinar localmente, transporte do hotel 
para o aeroporto de Punta Arenas e embarque 
pelas 14h10 no voo com destino a Santiago 
do Chile. Chegada pelas 16h20. Assistência 
e transfer para o Hotel Plaza San Francisco  
4**** ou similar.
Jantar e alojamento no Hotel.

13º Dia - SANTIAGO DO CHILE 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Meio dia 
de visita de cidade, incluindo a visita à Casa-
Museu de Pablo Neruda, acolhedora fonte 
de inspiração com vista sobre o Pacífico, 
conhecida por “La Sebastiana”.
Santiago é uma cidade rica em arquitetura 
colonial espanhola, cujos exemplares se 
podem encontrar no edifício da Câmara 
Municipal, no edifício central dos Correios, na 
Catedral ou no Museu de História Natural, que 
foi outrora o Palácio das Cortes. Almoço em 
restaurante. À noite, e para despedida desta 
maravilhosa viagem, saída para jantar num 
restaurante típico de Santiago, acompanhado 
de um colorido e animado espetáculo de 
músicas e danças chilenas.
Regresso ao hotel e alojamento.

14º Dia - SANTIAGO / MADRID 
Pequeno-almoço buffet no hotel e transfer 
para o aeroporto internacional de Santiago. 
Assistência nas formalidades de embarque. 
12h20 – Partida em voo regular Ibéria, com 
destino a Madrid.
Refeições e noite a bordo.

15º Dia - MADRID / LISBOA 
06h00 – Chegada a Madrid e mudança de 
avião.
11h25 – Partida em voo Ibéria com destino a 
Lisboa.
11h50 – Chegada a Lisboa ao aeroporto 
Humberto Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voos regula-

res Ibéria para o percurso Lisboa / Madrid / Buenos 
Aires + Santiago do Chile / Madrid / Lisboa com di-
reito ao transporte de 23 kgs de bagagem de porão;

• Passagem aérea nos voos regulares das Aerolineas 
Argentinas para os percursos  Buenos Aires / Ushuaia 
/ El Calafate, com direito ao transporte de 15 kgs de 
bagagem de porão;

• Passagem aérea em voos regulares Latam para o per-
curso Punta Arenas / Santiago com direito ao trans-
porte de 23 Kgs de bagagem;

• Taxas aeroportuárias, de segurança e combustíveis 
em vigor à data (a reconfirmar à data da emissão da 
documentação);

• Transporte privativo nos percursos aeroportos – ho-
téis – aeroportos;

• 15 dias / 12 noites de estadia em regime de alojamen-
to e pequeno almoço em hotéis de 4**** ;

• Programa em pensão completa (24 refeições incluí-
das – sem bebidas);

• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais;

• Visita de cidade de Buenos Aires;
• Travessia em Buquebus Buenos Aires / Colonia do 

Sacramento / Buenos Aires;
• Visita de Colónia do Sacramento no Uruguay;
• Jantar com show de Tango em Buenos Aires;
• Passeio de barco no Rio Tigre;
• Entrada no Parque Nacional da Terra do Fogo;
• Passeio de comboio no Tren del Fin do Mundo;
• Visita dos Lagos Escondido e Fagnano;
• Navegação no Canal Beagle;
• Safari Náutico em Catamaran ao Glaciar Perito Mo-

reno;
• Visita ao parque Nacional dos Glaciares – Glaciares 

Upsala e Spegazzini;
• Visita com lanche e jantar numa estância agro-pecuá-

ria com assistência de música e folclore argentino;
• Entrada no Parque Nacional das Torres del Paine com 

visita da caverna Milodon;
• Visita de cidade de Santiago do Chile com entrada na 

Catedral e na Casa Museu de Pablo Neruda;
• Jantar com folclore e música Chilena;
• Seguro de viagem e proteção Covid-19;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o destino 

e a viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviços e IVA à data de 31-01-

2022
• Bagageiros nos hoteis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Auriculares durante todo o percurso.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devida-

mente mencionados no presente itinerário e extras 
de carácter pessoal (ex. telefonemas, minibar, lavan-
daria, etc.).

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

MÍNIMO 25 PARTICIPANTES

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

5.185 €

805 €
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