EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

BUENOS AIRES

GLACIAR PERITO MORENO

MARAVILHAS DA ARGENTINA
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VISITAS

REFEIÇÃO
P. A. BUFFET

1º DIA LISBOA OU PORTO/ MADRID / BUENOS AIRES

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Formalidade de embarque e partida em voo regular Iberia
com destino a Buenos Aires (via Madrid). Refeição e noite
a bordo.

4º DIA BUENOS AIRES

Pequeno-almoço no hotel. Dia totalmente livre, para atividades de gosto pessoal, ou para continuar a descobrir,
por si, esta Cidade Maravilhosa. À noite saída para jantar
com Show de Tango (bebidas incluídas) na conhecida
casa de tango Esquina Carlos Gardel. Regresso ao hotel
e alojamento.

5º DIA BUENOS AIRES / USHUAIA

A entrada nos hotéis verifica-se entre as 14h00 e as 15h00.

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte privado ao aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular Aerolíneas com destino a
Ushuaia, capital da província Argentina – Terra do Fogo e
Ilhas do Atlântico Sul. Chegada, receção e transporte regular ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

3º DIA BUENOS AIRES

6º DIA USHUAIA

2º DIA BUENOS AIRES

Chegada a Buenos Aires. Receção e transporte privado
para o hotel selecionado1. Alojamento.
1

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita, em transporte
regular, da cidade de Buenos Aires, umas das maiores e
mais elegantes cidades da América do Sul, também conhecida como a “Rainha da Prata”. Destacamos o bairro da
Recoleta, o teatro Colón, teatro de ópera mais importante
da América do Sul, o Obelisco, um dos símbolos da cidade,
a Praça de Maio com visita à Catedral Metropolitana, que
encerra os restos mortais do General San Martin, San Telmo, o bairro preferido pelos turistas de todo o mundo, onde
se pode escutar o verdadeiro Tango, bairro La Boca com
passeio a pé na famosa rua Caminito. A visita termina em
Puerto Madero, um dos bairros mais modernos da cidade,
sendo um centro financeiro e gastronómico. Regresso ao
hotel por conta própria. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, saída para visita
regular ao Parque Nacional Terra do Fogo. Localizado a 12
km de Ushuaia, este maravilhoso Parque de 63,000 hectares, estende-se até à fronteira com o Chile. Com uma tipologia acidentada, com montanhas escarpadas, rios, lagos
e vales profundos. Nesta visita está incluído um passeio
no comboio histórico, o mesmo que transportou os deportados condenados a trabalhos forçados nestas inóspitas
Terras do Fim do Mundo. Tarde livre. Alojamento.

7º DIA USHUAIA / CALAFATE

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte regular ao aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular Aerolineas com destino a
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Calafate. Chegada, receção e transporte regular ao hotel.
Resto de dia livre. Alojamento.

8º DIA CALAFATE / GLACIAR PERITO MORENO

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita regular ao
chamado “Colosso do Gelo“, Glaciar Perito Moreno, rodeado por um imenso lago. Neste passeio está incluído um
passeio de navegação no lago, junto ao glaciar. Oportunidade para observar de perto a impressionante massa de
gelo milenar, cuja parede avançada pode atingir mais de
70 metros de altura em relação às águas do lago. Os blocos de gelo que, do alto, se despenham sobre o lago são,
com o seu ruído ensurdecedor e as ondas que provocam,
um espetáculo único. De tarde, a visita prossegue pela
parte norte do Glaciar, onde se encontram Las Passarelas,
os melhores miradouros para observar o glaciar. Regresso
ao hotel. Alojamento.

9º DIA CALAFATE / BUENOS AIRES / MADRID

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte regular ao aeroporto. Formalidade de
embarque e saída em voo regular Aerolineas com destino
a Buenos Aires. Chegada, transporte ao aeroporto internacional e embarque em voo regular Iberia com destino a
Madrid. Refeição e noite a bordo.

10º DIA MADRID / LISBOA OU PORTO

Chegada a Madrid, mudança de avião e continuação, em
voo regular Iberia para Lisboa ou Porto. Chegada à cidade
de destino. FIM DE VIAGEM.

EXTENSÃO ÀS CATARATAS DE IGUAÇU
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P. A. BUFFET

5º DIA BUENOS AIRES / PUERTO IGUAZÚ

Em hora a combinar localmente transporte privado ao aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular
Aerolineas com destino a Puerto Iguazú. Chegada, receção
e transporte regular ao hotel escolhido. Em hora a informar, saída para visita regular de meio-dia às cataratas (lado
brasileiro). O parque nacional de Iguaçu tem uma extensão
no lado brasileiro de 185.000 hectares. Chegando ao centro do visitante, embarque nos autocarros do parque que
nos irão transportar para o início das passarelas (com uma
extensão de 1.200 metros sobre as falésia do rio Iguaçu.
Aqui têm-se uma excelente vista panorâmica (ideal para as
primeiras fotografias). Avançando pelas passarelas, iremos
passar canhão do rio, o salto Rivadavia e Três Mosqueteiros, entre outros. Segue-se o miradouro inferior da Garganta do Diabo, que se localiza a cerca de 200 metros. A visita
finaliza junto ao salto Floriano, onde se localiza o elevador
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que nos irá transportar para a zona do estacionamento dos
autocarros. Regresso ao hotel e alojamento.

6º DIA PUERTO IGUAZÚ

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita regular de dia
inteiro às cataratas (lado argentino).
O parque tem no lado argentino uma extensão de 67.000
hectares. As cataratas são Património Natural da Humanidade, desde 1984 e nelas encontramos 275 saltos de
água que se precipitam de uma altura média de 70 metros. Durante o percurso que nos leva á estação central,
podemos observar uma grande variedade de plantas, aves
e borboletas. Na estação central tomamos um serviço de
comboios que nos transportam ao início do circuito das cataratas, onde se iniciam os passeios superiores e inferiores.
O passeio superior tem uma extensão de 800 metros, e que
estão colocados num nível elevado de modo a não assustar
a fauna que habita na selva. Através deste passeio observamos os saltos Dos Hermanos, Bosetti, Bernabé Méndez,
M’Bigua entre outros. Este passeio dura cerca de 1 hora. O

passeio inferior, é uma caminhada de 1.600 metros, junto
ao nível do terreno, e que passa junto aos saltos Dos Hermanas, Alvar Nuñez, San Martin, Bosetti, el Peñón de la
Bella Vista. Esta passeio dura cerca de 2 horas. Finalizamos a visita com a deslocação à Garganta del Diablo: saindo em autocarro, chegamos à estação Garganta. Segue-se
um passeio de 1.200 metros, onde no final encontramos o
mais espectacular salto das cataratas, a Garganta do Diabo. Este passeio dura cerca de 2 horas. No final, regresso
ao hotel e alojamento.

7º DIA PUERTO IGUAZÚ / BUENOS AIRES / USHUAIA

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente transporte regular ao aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular Aerolineas com destino a
Buenos Aires. Chegada e mudança para o voo com destino
a Ushuaia, capital da província Argentina – Terra do Fogo
e Ilhas do Atlântico Sul. Chegada, receção e transporte
regular ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento. FIM DE
VIAGEM.

MARAVILHAS DA ARGENTINA

USHUAIA

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO INCLUI

Diárias de março a 15 dezembro

• Passagem aérea em classe económica, em voos regulares Iberia, para
o percurso indicado, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
e peso máximo de 23 Kg;
• Voos domésticos na Argentina- Aerolineas: Buenos Aires/Ushuaia/Calafate/Buenos Aires, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
e peso máximo de 23 Kg;
• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa, em regular, excepto onde indicado o contrário;
• Alojamento nos hotéis da categoria selecionada, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Excursão de meio-dia em Buenos Aires, em regular, com guia local de
língua castelhana;
• Excursão de meio-dia em Ushuaia, em regular, com guia local de
língua castelhana (a visita ao parque inclui o passeio no comboio
histórico);
• Excursão de dia inteiro em Calafate, em regular, com guia local de língua castelhana (a visita ao glaciar inclui o passeio de barco no lago);
• Assistência em todos os locais;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas de aviação - € 535.
* Seguros complementares pág. 58

HOTÉIS SELECIONADOS (OU SIMILAR)
CIDADES
Buenos Aires
Ushuaia
El Calafate

OPÇÃO A
725 Continental (sup)
Los Acebos (std)
Mirador del Lago (sup
v lago)

OPÇÃO B
Panamericano (regency)
Las Hayas (std)
Xelena (std v ciudad)

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

OPÇÃO

DUPLO

INDIVID.

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

€ 2.685
€ 2.745
€ 2.595
€ 2.645
€ 2.825
€ 2.875
€ 2.945
€ 2.995
€ 2.775
€ 2.935

€ 3.225
€ 3.395
€ 2.955
€ 3.135
€ 3.125
€ 3.325
€ 3.385
€ 3.625
€ 3.325
€ 3.675

Mar
Abr a 23Jun
24 a 30Jun
Jul e Ago
Set a 15Dez

BUENOS AIRES

ARGENTINA

PERITO MORENO

CALAFATE

USHUAIA

O PREÇO NÃO INCLUI
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Gratificações a guias motoristas e bagageiros;
• Taxas de aeroporto (voos domésticos): USD 16 (a pagar localmente).

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO

O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data de
entrada no país.

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 535. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. Os preços não são válidos no período de
Páscoa e datas festivas locais (mínimo 2 participantes).

EXTENSÃO ÀS CATARATAS DE IGUAÇU
DATAS DE PARTIDA

HOTÉIS SELECIONADOS (OU SIMILAR)

Diárias de março a 15 dezembro

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA OPÇÃO
Mar a 23Jun
24Jun a 15Dez

A
B
A
B

DUPLO

INDIVIDUAL

€ 595
€ 635
€ 615
€ 635

€ 735
€ 775
€ 745
€ 775

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 35. Nota: valores das
taxas de aviação sujeitos a alteração. Os preços não são validos no período de
Páscoa e datas festivas locais (mínimo 2 participantes).

CIDADES OPÇÃO A
OPÇÃO B
Iguaçu Esturion Hotel & Lodges Amerian Portal del
Iguazu (Regency)
Iguazu (Std V. Jardim)

O PREÇO NÃO INCLUI
• Bebidas às refeições, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
• Gratificações a guias, motoristas e bagageiros.

O PREÇO INCLUI
• Voos domésticos na Argentina- Aerolineas: Buenos Aires/Puerto
Iguazú/Buenos Aires, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem
até 23 Kg;
• Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa, em regular, excepto onde indicado o contrário;
• Alojamento nos hotéis da categoria selecionada, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Excursão de meio-dia em Puerto Iguazú (cataratas lado brasileiro), em
regular, com guia local de língua castelhana;
• Excursão de dia inteiro em Puerto Iguazú (cataratas lado Argentino),
em regular, com guia local de língua castelhana;
• Assistência local;
• IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço;
• Taxas de aviação - € 35.

CATARATAS DE IGUAÇU
15

