
 

 

 

 

 CIRCUITO PATAGÔNIA ARGENTINA E CHILENA 
MAR DEL PLATA - PUERTO MADRYN – EL CALAFATE – PUERTO NATALES – USHUAIA – RIO GALLEGOS – 

COMODORO RIVADAVIA – PENÍNSULA VALDES - BUENOS AIRES 

Roteiro dia a dia... 

1º DIA (01.11.23 – quarta) – PORTO ALEGRE / MAR DEL PLATA – Saída de Porto Alegre às 08h:00 hs, 

em ônibus leito turismo, com guia durante toda a viagem, serviço de bordo incluso. Seguiremos viagem para 

Mar del Plata, via Uruguaiana-BR / Paso de los Libres-AR, onde faremos os tramites alfandegários. Pernoite 

no ônibus. 

2º DIA (02.11.23 – quinta) – MAR DEL PLATA – Chegada prevista ao Balneário de Mar Del Plata pela 

manhã com café no hotel, e check in após ao meio dia. Restante da tarde livre para conhecermos o principal 

balneário Argentino. Noite livre. 

3º DIA (03.11.23 – sexta) – MAR DEL PLATA / PUERTO MADRYN – Após o café da manhã, saída para 

Puerto Madryn. Chegada à tardinha e instalação no hotel. A noite jantar opcional com o grupo. 

4º DIA (04.11.23 – sábado) – PUERTO MADRYN / TRELEW – Após o café da manhã, saída para visitarmos 

a Península Valdes – santuário de baleias, elefantes marinhos, leões marinhos, pinguins, aves. Retorno para 

almoço (opcinal) em restaurante de Puerto Madryn. Após o almoço deslocamento para Trelew. Visita 

opcional ao MEF – Museu Paleontológico Egídio Ferruglio. Noite livre. 

5º DIA (05.11.23 – domingo) – PUERTO MADRYN / EL CALAFATE – Após o café da manhã, saída 07:30 

com destino a PUNTA TOMBO, 120 km – maior reserva continental do sul da América de Pinguim de 

Magalhães. Almoço opcional no local e após continuaremos viagem com destino a EL CALAFATE.  

Passando por Comodoro Rivadavia, Puerto San Julian etc... Pernoite no ônibus. 

6º DIA – (06.11.23 – segunda) EL CALAFATE – Chegada diretamente ao hotel. Restante do dia livre. 

Sugerimos visita aos Balcones de Calafate (Opcional). Noite livre. 

7º DIA – (07.11.23 – terça) EL CALAFATE / PERITO MORENO / EL CALAFATE – Após o café da manhã, 

faremos o passeio navegando até o Glaciar Perito Moreno (um imponente Glaciar com 5 km de comprimento 

e 60 metros de altura). Logo após, traslado à passarela para avistar o mesmo Glaciar só que desta vez por 

cima. Retorno a tardinha. Noite livre. 

8º DIA – (08.11.23 – quarta) EL CALAFATE – Após o café da manhã, dia destinado a opcionais. Sugerimos 

uma navegação para visita aos Glaciares Upsala (este glaciar é um dos mais espetaculares passeios que 

se pode realizar no Parque Nacional / Speghazini e Bahia Onelli) ou passeio a El Chalten. Noite livre. 

9º DIA – (09.11.23 – quinta) EL CALAFATE / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES – Após o café 

da manhã, saída para visitarmos o Parque Nacional Torres Del Paine (SE O CLIMA PERMITIR) – Montanhas 

nevadas, glaciares, lagos, cachoeiras, flora e fauna diversificadas, constituem um dos parques mais bonitos 

 



do mundo. Seguiremos por Cancha Carrera, onde também faremos os tramites alfandegários, chegando em 

Puerto Natales à tardinha. Noite livre 

10º DIA (10.11.23 – sexta) – PUERTO NATALES / USHUAIA – Após o café da manhã sairemos para 

USHUAIA. São aproximadamente 670 km até a TERRA DO FOGO, no trajeto faremos tramites alfandegários 

em duas aduanas e atravessaremos o ESTREITO DE MAGALHÃES de balsa. Chegada à noite em Ushuaia 

e instalação no hotel. Noite livre. 

11º DIA (11.11.23 – sábado) – USHUAIA – Após o café da manhã faremos o passeio ao parque nacional 

da terra do fogo, dentro do parque é possível fazer o passeio do famoso “trem do fim do mundo”, ticket 

oferecido como opcional no dia. Retorno às 13 horas para o almoço. Tarde livre para compras ou visita ao 

museu do presidio. Noite livre. 

12º DIA (12.11.23 – domingo) – USHUAIA – Dia livre para passeios opcionais, a nossa sugestão é 

realizarmos uma navegação (aprox. 3h e meia) no canal beagle que nos permitirá admirar a Ilha vista do 

mar e avistar uma variada fauna marinha (aves e lobos marinhos), chegando até o farol Les Éclairs. Retorno 

para o almoço. Tarde e noite livre, o guia sugere jantar opcional com o grupo. 

13º DIA (13.11.23 - segunda) – USHUAIA / RIO GALLEGOS – Após o café da manhã (bem cedo), saída 

para o Chile, por Rio Grande (travessia de balsa). Chegada em torno de 21 horas (dependerá dos tramites 

aduaneiros), instalação no hotel. Noite livre. 

14º DIA (14.11.23 – terça) – RIO GALLEGOS / COMODORO RIVADAVIA – Após o café da manhã, saída 

para Comodoro Rivadavia pela Ruta3 (belíssima vista, fazendas, vales, estâncias, animais), passando pelas 

cidades de Piedra Buena e Porto San Julian. Chegada diretamente ao hotel. Noite livre. 

15º DIA (15.11.23 – quarta) – COMODORO RIVADAVIA / BUENOS AIRES – Após o café da manhã saída 

com destino a Buenos Aires. Pernoite no ônibus...  

16º DIA (16.11.23 – quinta) – BUENOS AIRES – Chegada no início da manhã, onde seremos recepcionados 

por nosso guia local e dar início em uma pequena parte do tour em BUE. No início da tarde vamos para o 

hotel fazer o nosso check in. Restante da tarde e noite livre para descanso. 

17º DIA (17.11.23 – sexta) – BUENOS AIRES CITY TOUR– Café da manhã e após faremos um City Tour 

pelos bairros de San Telmo, La Boca com Caminito e Puerto Madero. Após almoço opcional e depois tour 

passando por Palermo, Costanera del Río e todos os parques, parada no parque Rosedal e Recoleta com 

visita ao Cemitério (Evita Perón, etc), em seguida visita à Biblioteca "El Ateneo" considerada a mais bonita 

do mundo. Retorno para o hotel, jantar opcional e noite em descanso...  

18º DIA (18.11.23 – sábado) – BUENOS AIRES (DIA LIVRE) – Dia livre em Buenos para atividades 

pessoais, ou fazer alguns dos opcionais ao seu agrado... A noite sugerimos a casa de show Señor Tango. 

19º DIA (19.11.23 – domingo) – BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE – Após o café da manhã, em horário 

à confirmar com guia, será realizado o check out no hotel e colocar as bagagens no ônibus. É hora de darmos 

início ao nosso retorno ao Brasil, onde faremos os tramites alfandegários. Pernoite no ônibus. 

20º DIA – (20.11.23 – segunda) - PORTO ALEGRE – Chegada no início do manhã, e até o próximo circuito 

sobre rodas da Elos Travel!! 

Obs.: A Elos Travel reserva-se o direito de alterar os horários dos passeios e o itinerário do roteiro e ou hotel para melhor execução do 

mesmo, tendo como prioridade preservar a segurança e o bom andamento da viagem, considerando também as variações climáticas de 

cada região. 

 

 



O PACOTE INCLUI: 

 - Transporte rodoviário de ida e volta em ônibus DD (DOUBLE DECKER) leito turismo, equipado com 5 TVs, 
DVD, ar condicionado, frigobar, som, toalete e sala de jogos. 

 - Hospedagem em hotéis c/ café da manhã, wc, tv, frigobar, ar condicionado nas cidades selecionadas para 
pernoite. (Apartamentos duplos ou triplos com camas de solteiro ou casal, conforme disponibilidade do hotel). 

 - 1 noite de hotel em Mar del Plata com café extra na chega; 

 - 2 noites de hotel em Puerto Madryn; 

 - Bus Tour até Punta Tombo com guia especializado; 

 - Entrada ao Parque de Punta Tombo; 

 - 3 noites de hotel em El Calafate; 

 - Bus oficial até o parque Perito Moreno; 

 - Entrada ao Parque Perito Moreno; 

 - Tour Safari Náutico – Passeio de uma hora; 

 - 1 noite de hotel em Puerto Natales; 

 - Transporte oficial com guia especializado para o parque Torres Del Paine  

 - Entrada a reserva Natural de Torres Del Paine  

 - 3 noites de hotel em Ushuaia; 

 - Bus Tour até o parque Fin del Mundo; 

 - Entrada ao Parque Fin del Mundo; 

 - 1 noite de hotel em Rio Gallegos; 

 - 1 noite de hotel em Comodoro Rivadavia; 

 - 3 noites de hotel em Buenos Aires; 

 - City Tour em Buenos Aires com guia especializado; 

 - Ingresso de Ida e Volta Travessia de Balsa ao estreito de Magalhães; 

 - Guias de turismo acompanhante durante toda a viagem; 

 - Guias receptivos e especializados em cidades onde faremos os tours; 

 - Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 
 

Valores e formas de pagamentos 

R$13.708,75 ( 10 x de R$1.370,87 )................ não assinantes 

R$11.685,00 ( 10 x de R$1.168,50 )................ Desconto aplicado para assinantes sobre rodas 

Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 

FORMAS DE PAGAMENTO:– 10X IGUAIS E SEM JUROS 

-Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros nos cartões MasterCard, Diners, Amex ou Visa. Consulte outras -

bandeiras... 

-Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros. 

-Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de três dias antes do embarquOBSERVAÇÕES 

IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 

DOCUMENTAÇÃO: 

- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil original com expedição recente e bom 

estado de conservação ou passaporte com validade mínima de 06 meses.  
- Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
          
POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO COVID: 
- A necessidade de prévia vacinação para embarque dependerá das políticas de migração de cada país, vigentes na 
data da viagem; 



     
- Para confirmar o embarque, o passageiro deverá apresentar à empresa Elos Travel resultado de exame negativo para 
SARS-CoV-2 (pelo método RT-PCR ou teste rápido para detecção de antígeno), coletado em, no máximo, 3 dias antes 
da data do embarque.  
Exceto passageiros que tenham tido infeção confirmada (assintomática ou sintomática) por RT-PCR ou Teste de 
Antígeno há menos de 90 dias 
 
- O viajante com diagnóstico confirmado da COVID-19, ainda ativa, ou que esteja apresentando sintomas suspeitos 
não deverá embarcar na viagem.  
 

 
Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores informações. 

 

RELAÇÃO DE HOTÉIS DO CIRCUITO: 
1 noite de hotel em Mar del Plata - Hotel Uthgrasasso - 02 a 03 de novembro de 2023 
2 noites de hotel em Puerto Madryn – Hotel Tolosa - 03 a 05 de novembro de 2023 
3 noites de hotel em El Calafate - Hotel Lagos Del Calafate - 06 a 09 de novembro de 2023 
1 noite de hotel em Puerto Natales - Hotel Cost Australis - 09 a 10 de novembro de 2023 
3 noites de hotel em Ushuaia – Fueguino Hotel - 10 a 13 de novembro de 2023 
1 noite de hotel em Rio Gallegos – Hotel Austral - 13 a 14 de novembro de 2023 
1 noite de hotel em Comodoro Rivadavia - Hotel Austral - 14 a 15 de novembro de 2023 
3 noites de hotel em Buenos Aires – 725 Continental Hotel - 16 a 19 de novembro de 2023 

 


