
WWW.VIAGENSTEMPO.PT WWW.VIAGENSTEMPO.PT92  I GRANDES VIAGENS I 2019  2019  |  GRANDES VIAGENS  I 93

BUENOS AIRES - USHUAIA - CALAFATE - PUERTO NATALES - SANTIAGO DO CHILE 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CIDADE HOTÉIS

Buenos Aires Dazzler Maipú 4*

Ushuaia Mil 810 3*+

Calafate Design Suites 4*

Puerto Natales Natalino Hotel Patagonia 4*

Santiago Chile Diego Velasquez 3*

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO:  AM021T

SAÍDAS DE LISBOA BASE 
EM DUPLO

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
INDIV.

1-31/3 2440 2930 745
1-17/4 2285 2775 635
1/5-20/6 2250 2740 610
21/6-15/9 2295 2785 650
16-30/9 2305 2795 660
1-31/10 2465 3330 705
1-30/11 2515 2955 745
1-15/12 2580 3070 800
16/12-29/2/2020 2570 3060 795

Reservas com estadias em épocas diferentes, preço sob consulta.

Ushuaia2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo 2 participantes. 
Guias locais em espanhol.
Visitas e excursões em serviço regular.
Preços não se aplicam em Congressos e outros eventos.
A ordem do programa pode ser alterada e, em virtude dos voos 
internos disponíveis, pode ser necessário adicionar noite extra em 
algumas das cidades.

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÃO        PREÇO DESDE

AM021T 13 1 2.250 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 490€  TOTAL 2.740€

1º DIA:  LISBOA - MADRID - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Buenos Aires, via Madrid. Noite e refeições a bordo. 

2º DIA:  ... - BUENOS AIRES  SA 
Chegada, assistência do nosso representante local e trans-
fer ao hotel (check-in a partir das 14h/15h). Dependendo da 
hora de chegada, tempo livre para explorar Buenos Aires. 
Alojamento.

3º DIA:  BUENOS AIRES  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica, começando pelo im-
ponente Congresso Nacional e pela “Plaza de Mayo” (Praça 
de Maio). Ao seu redor poderá encontrar a Casa Rosada, 
sede do governo nacional, a Catedral Metropolitana e o 
Cabildo. Do coração histórico passa-se para o coração cul-
tural da cidade, admirando o emblemático Teatro de Cólon. 
De seguida, descubra o tradicional bairro de San Telmo; e 
o bairro pitoresco de La Boca, onde se estabeleceram os 
primeiros imigrantes italianos. Repare nas casas multicolo-
ridas, no clima nostálgico dos seus bares e cruze-se com 
os apaixonados “tangueiros”, protagonistas de grandes 
espetáculos ao ar livre. Continuação até Palermo, bairro re-
sidencial onde se encontram o Zoo, o Parque 3 de Fevereiro 
e o Planetário. Finalmente, visita de La Recoleta, um dos 
bairros mais exclusivos e sofisticados da cidade. Tarde livre. 
De noite, recomendamos que assista a um jantar-espetácu-
lo (opcional) de tango. Alojamento.

Nota: Possibilidade de passar noites extra em Buenos Aires, 
assim como reservar visitas/excursões opcionais.  

4º DIA:  BUENOS AIRES - USHUAIA  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aero-
porto e partida em voo com destino a Ushuaia. Chegada, 
receção no aeroporto e transfer ao hotel. Alojamento.  

5º DIA:  USHUAIA  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, partida para rea-
lizar uma excursão de ½ dia ao Parque Nacional da Terra 
do Fogo (entrada incluída). Siga os caminhos delineados 
e perceba o motivo deste parque ser considerado uma 
riqueza biológica, com diversa fauna e flora característica 
da região. Irá contemplar lugares como a Ilha Redonda, o 
Desfiladeiro do Touro, a Pousada Alakush, o Lago Roca, en-
tre outros “monumentos” da Natureza. Continuando pela 
Rota 3, conhecerá a Lagoa Verde, a Lagoa Negra e a Baía 
Lapataia, que marca o fim da rota, a 3242 km da capital 
federal. Durante a visita ao Parque Nacional da Terra do 
Fogo poderá ainda realizar como (opcional) uma viagem 
no comboio do fim do mundo. Paragem junto à cascata 
La Macarena. Regresso ao hotel e tarde livre. Passeio de 
barco (opcional), pelo canal Beagle, até à Ilha dos Lobos 
e Ilha dos Pássaros para observar e fotografar os corvos e 
Lobos-marinhos. Alojamento.

6º DIA:  USHUAIA - CALAFATE  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e partida em voo com destino a Calafate. Chegada, 
receção no aeroporto e transfer ao hotel. Alojamento. 

7º DIA:  CALAFATE  APA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, saída para reali-
zar uma excursão de dia completo ao Glaciar Perito More-
no (com entrada incluída e safari náutico). Ao partir de El 
Calafate poderá observar o Lago Argentino com a sua Baía 
Redonda. O tour culmina com a chegada ao Glaciar Perito 
Moreno. Este autêntico rio de água em estado sólido é uma 
massa de gelo em contínuo deslocamento. É um dos glacia-
res mais imponentes e já foi chamado de "oitava maravilha 

do mundo”. Durante esta excursão percorrerá as diferentes 
passagens que permitem observar, de distintos pontos, 
esta maravilha da natureza. De seguida, aventure-se num 
Safari Náutico (1 hora de duração) para compreender a 
verdadeira imensidão do Glaciar Perito Moreno. Embarque 
para navegar o Lago Rico. Ao chegar ao extremo sul do 
Canal de los Témpanos, a embarcação situa-se a uma dis-
tância prudente da parede do Glaciar Perito Moreno. Deste 
modo, terá a possibilidade de observar de perto as paredes 
do glaciar e os seus contínuos desprendimentos sobre as 
águas do Lago Rico. Regresso ao hotel. Alojamento.  

8º DIA:  CALAFATE - PUERTO NATALES  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao terminal de autocarros para 
partir em linha regular com destino a Puerto Natales. A via-
gem tem a duração de 6 horas e parte às 8h/8h30. Che-
gada, receção e transfer ao hotel. Puerto Natales é uma 
cidade da Patagónia Chilena, situada a 247 km a noroeste 
de Punta Arenas. Alojamento.

9º DIA:  PUERTO NATALES (PARQUE NACIONAL DE TO-
RRES DEL PAINE)  MP
Pequeno-almoço. Dia inteiro de visita ao Parque Nacional 
de Torres Del Paine - entrada incluída e almoço em bolsa 
de piquenique. No Parque Nacional, com 242.242 hectares, 
é possível descobrir uma combinação de lagos, lagoas, ca-
taratas, glaciares, montanhas, torres (principal símbolo do 
parque), montanhas pontiagudas (“Cuernos del Paine”), 
animais e plantas. Caminhada guiada (2 horas de duração 
no total) com paragens em diversos pontos de observação: 
Lagoa dos Cisnes, Miradouro Superior de Nordenskjold e 
Salto Grande. A partir deste ponto poderá alcançar o espe-
tacular Miradouro dos Cuernos del Paine. Continuação em 
veículo até um novo ponto de observação situado junto ao 
Lago Pehoe para admirar uma das vistas mais famosas do 
parque nacional. Destaque ainda para o lago Nordenskojold 
que banha, com a sua colorida água de cor esmeralda, a 
base das montanhas maciças. O parque é considerado um 
dos locais mais impressionantes do sul do Chile. Regresso a 
Puerto Natales.Alojamento. 

10º DIA:  PUERTO NATALES - PUNTAS ARENAS - SANTIA-
GO DO CHILE  APA
Pequeno-almoço. Transfer em autocarro de serviço regular 
até ao aeroporto de Punta Arenas. Formalidades de em-
barque e partida em voo com destino a Santiago do Chile. 
Chegada, receção no aeroporto e transfer ao hotel. Aloja-
mento.

11º DIA:  SANTIAGO DO CHILE  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, começan-
do no centro histórico e acabando nos modernos edifícios 
que emergem na cidade. Descubra a principal avenida, a 
Alameda Bernardo O’Higgins, onde se encontra o Palácio 
Presidencial de “La Moneda”. De seguida, a viagem prosse-
gue com um passeio pelas ruas de Huérfanos e Ahumada, 
as quais reúnem a maior atividade comercial da cidade e 
que conduzem à “Plaza de Armas” (Praça de Armas), a 
principal praça de Santiago. A praça está rodeada por 
diversas construções históricas, como a Igreja Catedral, a 
Central dos Correios, a Câmara Municipal de Santiago e o 
Museu Histórico Nacional. De seguida, conheça a colina de 
Santa Lucía, o Parque Florestal e o Museu de Belas Artes, 
com o rio Mapocho ao seu lado. Travessia do rio para che-
gar ao Bairro Bellavista, bairro boémio de renome e que 
concentra uma forte atividade cultural, artística e noturna. 
O fim da visita é no “novo” centro da cidade, conhecendo 
o município de Providencia e os bairros de Las Condes e 
Vitacura, protagonistas do crescimento e da sofisticação de 
Santiago. Resto de tarde livre para se despedir da capital 
do Chile. Alojamento. 

12º DIA:  SANTIAGO DO CHILE - MADRID - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via Madrid. Noite e re-
feições a bordo.

13º DIA:  ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

PERITO MORENO - CALAFATE
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SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (O)  BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.


