ARGENTINA

BUENOS AIRES E
PATAGÓNIA

PARTIDAS DIÁRIAS
De 01 Outubro
a 31 Março 2021
PREÇO POR PESSOA
11 DIAS / 8 NOITES
(mínimo 2 participantes)
HOTEL

DESDE

ÉPOCAS

1.726€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

KENTON BUENOS AIRES **** / Pequeno Almoço

01 Out a 31 Out

€ 1.859,00

€ 1.859,00

€ 2.305,00

ALTOS DE USHUAIA **** / Pequeno Almoço

01 Nov a 19 Dez

€ 1.925,00

€ 1.925,00

€ 2.376,00

ROCHESTER CALAFATE **** / Pequeno Almoço

20 Dez a 27 Dez*

€ 2.046,00

€ 2.046,00

€ 2.498,00

26 Dez a 31 Mar 2021

€ 1.631,00

€ 1.726,00

€ 2.095,00

GRAND BRIZO BUENOS AIRES **** / Peq. Almoço

01 Out a 31 Out

€ 1.947,00

€ 1.973,00

€ 2.533,00

HOTEL FUEGUINO **** / Pequeno Almoço

01 Nov a 19 Dez

€ 1.985,00

€ 2.011,00

€ 2.493,00

IMAGO HOTEL & SPA **** / Pequeno Almoço

20 Dez a 27 Dez*

€ 2.106,00

€ 2.132,00

€ 2.638,00

26 Dez a 31 Mar 2021

€1.985,00

€ 2.011,00

€ 2.493,00

Nota – Para viagens entre 01 e 15 Out – suplementos sob consulta.
Inclui
— Passagem aérea Porto ou Lisboa/Madrid Buenos Aires/Ushuaia/El Calafte e volta em classe turística promocional (Classe Z na Air Europa e V nos voos internos
das Aerolineas), com direito ao transporte de 1 mala de mão até 10Kg por pessoa.
- Transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa em serviço regular.
- Alojamento de 2 noites nos hotéis selecionados em Ushuaia, em quartos com banho, incluindo pequeno almoço.
- Alojamento de 3 noites nos hotéis selecionados em El Calafate, em quartos com banho, incluindo pequeno almoço.
- Alojamento de 3 noites nos hotéis selecionados em Buenos Aires, em quartos com banho, incluindo pequeno almoço.
- Visitas conforme indicado no programa em serviço regular, acompanhadas por guia local falando espanhol + Jantar e Show de Tango em Buenos Aires.
- Assistência local pelos nossos representantes.
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxa de aeroporto, segurança e combustível, no valor de € 490,00, sujeitas a alteração até data de emissão.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Gratificações. Bagagem de porão sujeita a suplementos.
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ARGENTINA
ITINERÁRIO

BUENOS AIRES E
PATAGÓNIA

1º Dia – Porto ou Lisboa / Madrid ou Barcelona / Buenos Aires

cobertas de bosque Andino Patagónico, para se visitar a Baía Ensenada,

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. Formalidades de

a Ilha Redonda e o Lago Roca. Na Baía Lapataia chegaremos ao final da

embarque e partida com destino a Madrid ou Barcelona. Chegada, mudança

estrada RN nª3, a 3063km de Buenos Aires. Tarde livre ou possibilidade de

de avião e continuação da viagem com destino a Buenos Aires. Refeições e

visitar opcionalmente a Ilha Martillo on de poderá caminhar na companhia

noite a bordo.

dos pinguins Papuas ou passear na zona dos lagos. Alojamento no hotel
escolhido

2º Dia – Buenos Aires
Chegada, recepção e transporte privativo para o hotel escolhido. Da parte de

6º Dia – Ushuaia / El Calafate

tarde saída para visita da cidade em tour regular, para conhecer os atractivos

Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto de Ushuaia e viagem

mais fascinantes desta grande urbe com mais de 3 milhões de habitantes,

para El calafate. Chegada ao aeroporto de El Calafate e transporte para o

passando pela Praça de Mayo, com a Catedral Metropolitana, avenida de

hotel seleccionado. Alojamento. Tempo livre para passear pela cidade ou

Mayo, Congresso nacional, Teatro Colón, Calle Corrientes, os pitorescos

visitar o Glaciarium, um museu temático sobre os glaciares da Patagônia,

bairros de La Boca e Puerto Madero, os bosques de Palermo e o famoso

com várias salas interativas. De hora em hora, o museu exibe um filme 3D

Bairro de la Recoleta. À noite saída para um jantar com show e aula de tango

sobre o Parque Nacional Los Glaciares.

para aprender os passos básicos deste ritmo portenho. Regresso ao hotel e
alojamento.

7º Dia – Glaciar Perito Moreno
Após o pequeno almoço no hotel, saída com destino ao mais famoso de

3º Dia – Buenos Aires

todos os Glaciares – “Perito Moreno”, a 85Km de El calafate, no Parque

Pequeno almoço no hotel. Dia livre. A cidade é também o centro cultural de

Nacional dos Glaciares, onde podem admira-lo em toda a sua magnitude.

maior importância da Argentina e um dos principais da América Latina. A

Trata-se de uma imponente massa de gelo com 257km2 de superfície, 29km

importante oferta cultural encontra-se representada na grande quantidade

de extensão e uma parede sobre o lago de 5km de largura. Pelos vários

de museus, teatros e bibliotecas, sendo alguns deles os mais representativos

trilhos superiores e inferiores para admirar indescritíveis panorâmicas do

do país. Também se destaca a actividade académica, já que algumas das

glaciar. Inclui o safari náutico (1h de duração) que lhe permitirá observar

universidades mais importantes da Argentina têm sede em Buenos Aires.

de perto este monstro gelado, assim como tirar fotografias para mais

Deve destacar-se que a cidade foi eleita pela UNESCO como Cidade do

tarde recordar. Tempo livre para almoço de conta própria e regresso ao

Design em 2005. Poderão optar por opcionais com uma Festa gaúcha ou uma

hotel. Alojamento.

excursão a Tigre e Delta do Rio Parana.
8º Dia – El Calafate
4º Dia – Buenos Aires/Ushuaia – Navegação no Canal Beagle

Pequeno almoço e alojamento no hotel. Dia livre. Possibilidade de

Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto para embarque com

opcionais a Chalten ou Torres del Paine.

destino a Ushuaia. Chegada, recepção e transporte para o hotel escolhido em
serviço regular. Instalação e alojamento. De tarde navegação no Canal Beagle

9º Dia – El Calafate / Buenos Aires

para observar uma vista panorâmica da cidade rodeada de montanhas, a ilha

Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto de El Calafate e

dos Lobos e o Farol Les Eclaireurs.

viagem para Buenos Aires. Chegada, recepção e transporte para o hotel
escolhido. Alojamento.

5º Dia – Ushuaia - Parque Nacional Terra do Fogo
Pequeno almoço no hotel. De manhã, partida para uma das zonas mais

10º Dia – Buenos Aires / Madrid ou Barcelona

interessantes da região, o Parque Nacional Terra do Fogo, com montanhas

Pequeno almoço no hotel. Transporte ao aeroporto de Buenos Aires.
Viagem com destino a Madrid ou Barcelona. . Noite e refeição a bordo.
11º Dia – Madrid ou Barcelona / Lisboa ou Porto
Chegada , mudança de avião e continuação para Lisboa ou Porto.
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