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PATAGÔNIA FANTÁSTICA 2016 
 

 

20 janeiro 
(quarta) 

10:00 hs - Encontro no aeroporto de Curitiba ou Fpolis para pegar o voo com 
destino à Porto Alegre – 14:15 hs – vôo Para Buenos Aires – chegada às 16:10 
hs e às 18:55 hs deslocamento aéreo (voo AR1866) para a cidade de Trelew – 
20:55 – chegada e transfer ao hotel em Puerto Madryn (90km ) – pernoite em 
Puerto Madryn. 

21 janeiro 
(quinta) 

08:00 – saída em direção a Puerto Madryn, breve tour panorâmico para visita à 
PENÍNSULA VALDEZ (opcional) - Santuário de Baleias, Elefantes Marinhos, 
Leões Marinhos, Aves. Almoço em um Restaurante dentro da Península. Final da 
tarde retorno ao hotel em Puerto Madryn. Pernoite. 

22 janeiro 
(sexta) 

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 - Visita ao MEF - Museu Paleontológico Egídio Feruglio. Pernoite Hotel em 
Trelew. 

23 janeiro 
(sábado) 

TRELEW/USHUAIA - 08:00 Transfer para aeroporto de Trelew para 09:55 hs 
voo AR1896 para Ushuaia chegando as 12:10 hs transfer e check-in hotel – 
tempo para almoço (não incluído) e passeio (passeio incluído no pacote) ao 
Parque Nacional da Terra do Fogo + Trem do Fim do Mundo  - retorno ao hotel no 
fim da tarde. Noite livre. Pernoite no hotel em Ushuaia. 

24 janeiro 

(domingo) 

 USHUAIA – Dia livre ou opcional  “Estâncias Del Parque Nacional com assado de 
Cordeiro Típico”  - Passando pelo Lago Escondido e Fugnano. – retorno a Ushuaia 
a tarde. Pernoite no hotel em Ushuaia. 

25 janeiro 
(segunda) 

USHUAIA / EL CALAFATE – 09:00 hs - Passeio (opcional) de Barco no Canal de 
Beagle com duração aproximadamente de 2h e meia – retorno ao hotel e check-
out  – 14:00 transfer aeroporto para as 16:05  deslocamento aéreo (voo 
AR1871) para El Calafate – chegada as 17:30 e transfer hotel – Pernoite no hotel 
em El Calafate. 

26 janeiro 
(terça) 

El CALAFATE – 08:00 hs ((Passeio Incluído no Pacote) - 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. 

27 janeiro 
(quarta) 

EL CALAFATE – (Opcional) Passeio de dia Inteiro a TORRES DEL PAINE NO 
CHILE. Pernoite no hotel em El Calafate. 

28 janeiro 
(quinta) 

EL CALAFATE / BUENOS AIRES – 07:00 (Opcional) Navegação TODOS LOS 

GLACIARES – Retorno ao Aeroporto para  as 19:40 voo AR 1873 para Buenos 
Aires (Ezeiza) chegada as 22:36 e transfer ao hotel pernoite em Buenos Aires.  

29 janeiro 
(sexta) 

BUENOS AIRES – 09:00 hs – Saída para o City Tour  (Passeio Incluído no 
Pacote)   – Principais locais como Casa Rosada, Caminito, Puerto Madero com 
tempo para almoço (não incluído) – tarde livre para compras – a noite opcional 
jantar show de tango Señor Tango – Pernoite em Buenos Aires. 

30 janeiro 

(quarta) 

BUENOS AIRES / BRASIL – 09:00 - Transfer ao aeroporto parar retorno ao 

Brasil 

 
VALOR PARA MÍNIMO DE 15 PAGANTES: 
Valor por pessoa   US$ 3.090,00 + U$ 230,00 taxas  
Adicional de apartamento individual (single) : US$ 690,00 
(pagamento através de cheque pre ou boleto bancário) 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
20% entrada e saldo em  08 x sem juros para adesões até dia 30 maio 2015 
O valor será convertido em reais baseado no câmbio do DÓLAR turismo compra do dia no fechamento 
do contrato. Entrar em contato com a Operadora para saber a cotação do dia (48) 3269-1439 

http://www.leao.tur.br/
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INCLUI: 

 
- Deslocamento aéreo desde Curitiba 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. 
- 10 Pernoites em Hotel Categoria 4 Estrelas base duplo (individuais pagam extra). 
- 10 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 

- visita ao MEF – museu paleontológico em Trelew 
- Parque nacional da terra do foto + trem do fim do mundo – com ingresso ao parque 
- visita ao glaciar Perito Moreno com ingresso ao parque 
- Serviços de Operadora e Guia – Leão Tur. Bilíngue durante toda a viagem. 
- Seguro de viagem ASSISTCARD classic 
- Kit de Viagem. 
 
 
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 
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devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do 
passageiro. 
 

 
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. 
 
Mínimo de 15 pagantes para realização da viagem. 
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