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PATAGÔNIA FANTÁSTICA 
 

 
12 de janeiro – segunda            
Encontro no aeroporto de Curitiba ás 06:00 para pegar o voo às 07:30 para Porto Alegre e ás 
16:30 voo para Buenos Aires Aeropark. Chegada 17:15 e transfer ao hotel – A Noite Livre - 
Pernoite Buenos Aires. 
 
13 de janeiro – terça            
BUENOS AIRES / PUERTO MADRYN – 09:30 – Saída para o City Tour  (Passeio Incluído no 
Pacote)   – Principais locais como Casa Rosada, Caminito, Puerto Madero com tempo para almoço 
(não incluído) no famoso restaurante Siga La Vaca e tempo para passear no Porto Madero, 
17:00,Transfer ao aeroporto Aeropark para as 19:30 deslocamento aéreo para a cidade de Trelew 
– 21:30 – chegada e transfer para a cidade de Puerto Madryn (80 km) – chegada aprox. as 22:30 
– check in hotel, Pernoite em Puerto Madryn. 
 
14 de janeiro – quarta            
PUERTO MADRYN - 09:00 - Visita à PENÍNSULA VALDEZ (opcional) - Santuário de Baleias, 
Elefantes Marinhos, Leões Marinhos, Aves. Almoço em um Restaurante dentro da Península.  
Noite livre. Pernoite no hotel em Puerto Madryn. Opcional ida ao Cassino. 
 
15 de janeiro – quinta            
PUERTO MADRYN /PUNTA TOMBO / TRELEW - Saída 09:00 - com destino a PUNTA TOMBO  
(Passeio Incluído no Pacote)  -  Maior reserva continental do sul da América de Pingüim de 
Magalhães e Almoço, Após visita deslocamento para Trelew (80 km) Visita opcional ao MEF - 
Museu Paleontológico Egídio Feruglio. Pernoite Hotel em Trelew. 
 
16 de janeiro – sexta            
TRELW/USHUAIA - 08:00 Transfer para aeroporto de Trelew para 09:40 voo para Ushuaia 
chegando as 11:55 e transfer e check-in hotel – Almoço e Passeio (Opcional) ao Parque Nacional 
da Terra do Fogo + Trem do Fim do Mundo  - retorno ao centro da cidade. Noite livre. Pernoite no 
hotel em Ushuaia. 
 
17 de janeiro – sábado            
USHUAIA – Dia livre ou opcional “Estâncias Del Parque Nacional com assado de Cordeiro Típico” 
Passando pelo Lago Escondido e Fugnano. Almoço Incluído (sem bebidas) – retorno a Ushuaia a 
tarde. Pernoite no hotel em Ushuaia. 
 
18 de janeiro – domingo            
USHUAIA / EL CALAFATE – 09:00 hs - Passeio (opcional) de Barco no Canal de Beagle com 
duração aproximadamente de 2h e meia – Almoço e retorno ao hotel – 15:30 transfer aeroporto 
para as 17:25  deslocamento aéreo para El Calafate – chegada as 18:50 e transfer hotel – 
Pernoite no hotel em El Calafate. 
 
19 de janeiro – segunda            
El CALAFATE – 08:00 hs (Opcional) Tour Full Day ao Glaciar Perito Moreno Almoço no parque 
não incluído e no retorno a El Calafate opcional Visita ao Museu de Gelo e Bar de Gelo Glacial, 
17:00 hs - Retorno a El Calafate. Noite Livre – Pernoite no hotel em El Calafate. 
 
20 de janeiro – terça            
EL CALAFATE – (Opcional) Passeio de dia Inteiro a TORRES DEL PAINE NO CHILE. Pernoite no 
hotel em El Calafate. 
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21 de janeiro –quarta            
EL CALAFATE / BUENOS AIRES – 07:00 ( Opcional) Navegação TODOS LOS GLACIARES – 
Retorno ao Aeroporto para  as 19:30 voo para Buenos Aires Aeropark chegada as 22:30 e 
transfer ao hotel pernoite em Buenos Aires. 
 
22 de janeiro – quinta            
BUENOS AIRES – Buenos Aires manhã livre para Compras na Calle Florida e a Tarde Passeio 
(opcional) ao Delta do Rio Tigre e Passeio a Noite (opcional) SHOW SR. TANGO com Transporte, 
Jantar e Bebida Incluída. – Pernoite hotel em Buenos Aires. 
 
23 de janeiro – sexta            
BUENOS AIRES / CURITIBA – 07:30 Transfer ao aeroporto Aeroparque voo as 09:40 chegando 
em Guarulhos as 13:25 e as 16:00 voo para Curitiba chegando as 17:00. 
 
 

INVESTIMENTO:              
VALOR PARA MÍNIMO DE 20 PAGANTES: 
- USD 3.150,00 + USD 230,00 taxas de embarque 

VALOR COM DESCONTO ESPECIAL PARA PAGAMENTO EM BOLETO OU CHEQUES: 
- USD 2.990,00 + USD 230,00 taxas de embarque 

 
 
VOOS PREVISTOS:         
1 G31123B 12JAN F CWBPOA HK11 0730  0830   
2 AR2229Q 12JAN F POAAEP HK11 1630  1715  /E                     
3 AR1866Y 13JAN J AEPREL HK11 1935  2135  /E                     
4 AR1880W 16JAN T RELUSH HK11 0945  1200  /E                     
5 AR1899Y 18JAN Q USHFTE HK11 1725  1850  /E                     
6 AR1899Y 21JAN S FTEAEP HK11 1930  2226  /E                     
7 AR2228W 23JAN T AEPPOA HK11 1315  1550  /E                     
8 G31128B 23JAN T POACWB HK11 2107  2225   
 
 
INCLUI:                   
 

 Deslocamento aéreo desde Curitiba ou Florianópolis a Buenos Aires (Escala em São Paulo 
ou Porto Alegre) ida e volta em classe econômica. 

 Deslocamento aéreo Buenos Aires / Trelew. 
 Deslocamento aéreo Trelew / Ushuaia. 
 Deslocamento aéreo Ushuaia / El Calafate. 
 Deslocamento aéreo El Calafate / Buenos Aires. 
 11 Pernoites em Hotel Categoria 3 e 4 Estrelas base duplo (individuais pagam extra). 
 11 Cafés da manhã tipo buffet. 
 Deslocamentos terrestres em todas as cidades Aeroporto – Hotéis - Aeroporto. 
 Transfer Trelew a Puerto Madryn. 
 Transfer Puerto Madryn a Trelew. 
 City tour em Buenos Aires com Guia Local. 
 Punta Tombo com Ingresso ao Parque. 
 Serviços de Operadora e Guia – Leão Tur. Bilíngue durante toda a viagem. 
 Seguro de viagem ASSISTCARD latino. 
 Kit de Viagem. 
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NÃO INCLUI:             
 

 Taxas de Embarque e de Aeroporto (quando tiver). 
 Deslocamentos até as cidades de origem. 
 Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário; 
 Passeios e Ingressos, Entradas a Parques Nacionais que não estejam especificados como 

incluídos. 
 Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens. 
 Gorjetas a guias e motoristas. 
 Eventuais Pernoites Extras por quais quer motivo. 
 Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja 

expressamente citado como incluído no roteiro.  
 
 
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS IDADES:       
 

1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública 
(SSP), em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar 
rasurada, desbotada, ou com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e 
demais identidades profissionais ou Passaporte válido (com vencimento em 6 meses 
após o retorno da viagem). 
2) Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial 
(por parte do pai ou mãe que não irá viajar),  emitida pelo Juizado de Menores da 
Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. 
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO. 
 
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira 
responsabilidade do passageiro. 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS:           
 

OBSERVAÇÕES: É facultado a Leãotur promover ajustes, melhorias, inversões, 
alterações, cortes, substituir meios de transportes, que forem necessários para a 
segurança dos viajantes, item que terá prioridade; eventuais cancelamentos ou 
mudança de roteiro, inclusive de vôos, por força maior, alheios a vontade da operadora, 
não serão de responsabilidade da mesma, não dará direito a descontos proporcionais ou 
indenizações, uma vez que o presente roteiro foi projetado, elaborado e contratado 
EXPONTANEAMENTE e antecipadamente, dentro de situações normais de: clima, tráfego, 
mecânica e política. Qualquer decisão terá como prioridade: 1- A segurança dos viajantes: 
2- A continuação da viagem: 3- A conclusão do roteiro. 
 
Os horários previstos neste roteiro são passíveis de alterações dependendo das aduanas ou 
ocorrências climáticas e mecânicas ou atrasos de vôos. 
 
A realização da viagem com o número inferior a 20 pessoas, será opcional para a operadora 
ou esta devolverá os valores recebidos, sem que incida qualquer ônus ou indenizações. 
Mínimo para realização da viagem – 20 pagantes. 
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