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Inverno em Ushuaia 

 1º Dia - Origem / Buenos Aires 
Embarque no voo AR1245 às 19:00hrs com destino a Buenos Aires. Chegada prevista para às 21:55hrs e traslado ao hotel 
Aeroparque Inn Suítes.  

 2º Dia – Buenos Aires / Ushuaia  
Traslado hotel-aeroporto e embarque no voo AR 1870 às 08:20hrs com destino a Ushuaia. Chegada prevista para às 13:45hrs. 
Recepção no aeroporto e translado para o hotel escolhido. 

 3º ao 5º Dia - Uhsuaia  
Passeios inclusos:  

● Trem do Fim do Mundo e Parque Nacional Tierra del Fuego - Saída do hotel para a Estação de Trem do Fim do Mundo. 
Embarque no trem (classe turística) em simpáticos vagões do princípio do século. O percurso até o Parque Nacional é o 
mesmo realizado pelos presidiários na época em que Ushuaia foi uma colônia penal e o trem era utilizado para o transporte da 
madeira retirada do parque para abastecer a cidade. Desembarque no Parque Nacional Tierra del Fuego de 63.000 hectares. 
Continuação do passeio dentro do Parque. O bosque emoldura a belíssima vista do Canal de Beagle. Pode-se avistar 
exemplares da fauna local, chegando ao final da Rota Nacional Nº 3, na Baía Lapataia. Retorno para a cidade.  

● Ilha dos Pássaros e Ilha dos Lobos - Partida do porto navegando na baía de Ushuaia para alcançarmos o Canal de Beagle. 
Passaremos ao lado da Ilha dos Pássaros, onde avistaremos espécies da avifauna fueguina, como o Albatroz de sobrancelha 
negra, cormorão, patos e gaivotas. Seguiremos até a Ilha dos Lobos Marinhos. Ao chegar ao Farol "Les Eclaireurs" (os 
iluminadores) poderemos avistar colônias de cormorões imperiais. O cordão montanhoso que circunda a cidade de Ushuaia é 
uma bela paisagem para ser apreciada no retorno do passeio.  
 
● Dia inteiro de passeio com Neve (Centro Valle Tierra Mayor) - Saída do hotel a partir das 08:30hrs com destino ao Vale Tierra 
Mayor. No Refúfio Nunatak começa a aventura: calçamos as raquetas e começamos a travessia do grande vale nevado 
caminhando sobre a neve até chegarmos no Refúgio do Hachero (antigo cortador de lenha). Tempo para descansar e em 
seguida embarcamos em veículos 4X4 até o Centro de Inverno Tierra Mayor para iniciarmos o passeio em motos de neve. 
Acompanhados por um guia seguiremos até o Mirador do Vale. Retornamos para o Refúgio Nunatak para o almoço (incluso). 
Tempo livre para atividades opcionais. Retorno para o hotel em Ushuaia. Duração: cerca de 8 horas.  
 
● Travessia 4x4 Lago Fagnano - Saída da cidade desfrutando da paisagem do Valle de Carbajal e Tierra Mayor até o Passo 
Garibaldi para uma 1º parada fotográfica. Logo depois inicia-se a aventura fora de estrada indo por uma trilha até as margens 
do Lago Fagnano. O passeio continua ora em meio ao bosque, ora margeando este imenso lago. A parada para o almoço 
(incluso) é feita num refúgio. Enquanto o almoço é preparado, pode-se caminhar pelas proximidades. Depois do almoço, 
seguimos até o Centro de Inverno Tierra Mayor para atividades opcionais como motoneve, esqui de fundo, patinar sobre o 
gelo e passeio em treinós puxados por huskies. Duração: cerca de 7 horas. 
 
● Noite dos Pioneios - A partir das 18:00rs saída do hotel com destino ao Centro de Inverno. Início da caminhada noturna pelo 
bosque, em trilhas por onde percorreu o primeiro homem que uniu a ilha ao resto do país. Experiência que nos conecta com a 
história dos primeiros desbravadores e com o silêncio, escuridão do vale e com a paz "no fim do mundo". Chegaremos ao 
aconchego aquecido da Cabana para o jantar, incluindo bebida com e sem alcool, sobremesa e café. Regresso para o hotel 
previsto para às 22:00 hrs. 
 
 8º Dia - Ushuaia / Origem  
Traslado para o Aeroporto e embarque no voo AR1879 às 09:00hrs. Chegada no Aeroporto Aeroparque às 12:25hrs para  
conexão no voo AR1244 às 15:25 hrs e chegada prevista no Aeroporto de Guarulhos às 18:10hrs. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita acima ou seja, poderá ser alterada a critério do guia/receptivo 
local. Passeios calculados em base de tour regular guiados em espanhol ou inglês. Horários de voos sujeitos a alterações pela 
Aerolineas Argentinas. Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso na parte terrestre e aérea.  

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. O Cidadão brasileiro não necessita de visto para entrada 
na Argentina. O único documento exigido é a Carteira de identidade em bom estado de conservação e COM MENOS de 10 
anos de emissão e com foto parecida com fisionomia atual, ou passaporte válido.  

NÃO SÃO ACEITAS para embarque: Fotocopias de documentos, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras emitidas por 
entidades de classe CREA, OAB, CRM e entidades militares. Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a 
ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado.  

INCLUI: Aéreo São Paulo/Buenos Aires/Ushuaia/São Paulo, hospedagem com café da manhã em todos os hotéis, 1 noite em 
Buenos Aires e 6 noites em Ushuaia, traslados e passeios em base regular, passeios: Trem do Fim do Mundo, Parque Nacional 
Tierra del Fuego, Ilha dos Pássaros e Ilha dos Lobos, Dia inteiro de Neve, Off Road de 4 X 4 até o Lago Fagnano. Noite dos 
Pioneiros e Assistência de Viagem Travel Ace. 


