INCLUI

AMÉRICA

ESPECIAL
FIM DE ANO

ARGENTINA E CHILE
O MELHOR DA
PATAGÓNIA
COM
CRUZEIRO AUSTRALIS

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Passagem aérea em classe económica Porto ou Lisboa /
Buenos Aires e Santiago do Chile / Porto ou Lisboa, em
voo regular Ibéria, com direito a uma peça de bagagem
até 23kg e respetivas taxas de aeroporto, segurança e
combustível (70 €*):
Porto – Madrid (duração aproximada 01h20)
Ou
Lisboa – Madrid (duração aproximada (01h25)
Madrid – Buenos Aires (duração aproximada 12h30)
Santiago do Chile – Madrid (duração aproximada 11h55)
Madrid – Porto (duração aproximada 01h15)
OU
Madrid – Lisboa (duração aproximada 01h25);
• Voos internos em classe económica Buenos Aires /
Ushuaia e Punta Arenas / Santiago do Chile, em voo
regular Aerolineas Argentinas e Latam, com direito a
uma peça de bagagem até 23kg e respetivas taxas de
aeroporto, segurança e combustível (40€*):
Buenos Aires – Ushuaia (duração aproximada 03h35)
Punta Arenas – Santiago do Chile (duração aproximada
03h25);
• Todos os transferes, visitas e excursões mencionados no
programa em autocarro privativo;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis mencionados
ou similares;
• Cruzeiro Expedição Australis de 5 dias / 4 noites, em
regime de pensão completa (3 almoços e 4 jantares),
incluindo bebidas às refeições e bar aberto em horário
determinado, com vinho, bebidas e licores selecionados,
bem como todas as excursões a terra, em Cabines
categoria AA;
• Refeições mencionadas no programa (5 almoços e 6
jantares);
• Passeio no comboio “Fim do Mundo”;
• Acompanhamento por guia Pinto Lopes Viagens durante
todo o circuito, desde e até um dos aeroportos de partida
(Porto ou Lisboa);
• Guia local falando Português ou Espanhol durante as
visitas;
• Entradas em monumentos e Parques Nacionais conforme
itinerário;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
• Seguro Multiviagens III (assistência, cancelamento,
interrupção e coberturas complementares COVID-19).
*O valor das taxas de aeroporto, segurança e combustível
acima indicado refere-se à data de elaboração deste
programa. Este valor está sujeito a alteração até 20 dias
antes da data de partida..

EXCLUI
• Bebidas às refeições.
• Gratificações no Cruzeiro Australis (aprox. 95 USD).
• Opcionais, extras de caráter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído.

DOCUMENTAÇÃO
• Obrigatório Passaporte com validade mínima de 6 meses
após a data de regresso, cuja fotocópia deve enviar
previamente para a agência.
Espetáculo de tango em Buenos Aires

13 DIAS

PERCURSO
BOLÍVIA

11 NOITES DE ALOJAMENTO
18 REFEIÇÕES

PARAGUAI
BRASIL

A Argentina é um destino intenso: a capital Buenos Aires, uma moderna metrópole com exibições
de Tango em cada esquina, é um mero ponto de partida para a descoberta de verdadeiras
maravilhas naturais, como o glaciar Perito Moreno ou o Parque Nacional Tierra del Fuego. Já
o Chile, cuja capital, Santiago, se afirma como um importante hub tecnológico, não é menos
impressionante em termos de natureza. Exemplo disso são as Torres del Paine, que harmonizam
montanhas, lagos, rios, cascatas e glaciares numa reserva natural única. Acompanhe-nos a bordo
do cruzeiro Australis, para explorar a esplêndida região da Patagónia e a sua incrível diversidade
de vida animal, através de dois países que partilham entre si o facto de serem os mais austrais do
mundo, com a Antártida ali tão perto.

D A T A D A V I A G E M : 27 DE DEZEMBRO DE 2022 A 8 DE JANEIRO DE 2023
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Santiago do Chile

CHILE

Torres del Paine
Puerto Natales

URUGUAI
ARGENTINA
Buenos Aires

Punta Arenas Ilha Magdalena
Hushuaia
Glaciar
Baia Wulaia
Águila Cabo Horne

VIAGENS EM GRUPO

PREÇO POR PESSOA
Em quarto duplo

27 DE DEZEMBRO A 8 DE JANEIRO

V A L O R F I N A L : 6.875€

Suplemento Quarto Individual: 1.750€
SINAL 2.065€
NOTAS
• O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais
regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid
19.
• Respeitaremos as regras em vigor e impostas por cada
país ou região a visitar. Consulte a ficha informativa do
respetivo circuito.
• A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou
outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado
motivo de cancelamento sem custos por parte dos
participantes.

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO

Devido às condições contratuais específicas deste programa,
no caso de desistência do passageiro, o mesmo ficará sujeito
aos seguintes gastos de cancelamento:
• Até 61 dias antes da partida – sem gastos;
• De 60 a 50 dias antes da partida – 10% do valor base da
viagem;
• De 49 a 30 dias antes da partida – 25% do valor base da
viagem;
• De 29 a 15 dias antes da partida – 50% do valor base da
viagem;
• De 14 a 0 dias antes da partida – 100% do valor base da
viagem.
Salvaguardam-se as situações cobertas ao abrigo da nossa
apólice de seguro de viagem no capítulo Cancelamento
Antecipado.

1º DIA · PORTO OU LISBOA (AVIÃO) – BUENOS AIRES

Comparência no aeroporto escolhido para embarque em voo
com destino a Buenos Aires, via Madrid. Chegada e transfer
ao hotel. Alojamento no Hotel NH 9 de Julio ou similar.
2º DIA · BUENOS AIRES

Dia completo de visitas a Buenos Aires. Começamos com
uma panorâmica, passando na Avenida 9 de Julho, Obelisco,
Teatro Colón, Praça Lavalle, Avenida Corrientes, Edifício dos
Congressos, Avenida de Maio e Café Tortoni, entre outros.
Visita à Praça de Maio, com a Casa Rosada (sede do Governo)
e visita interior à Catedral, com destaque para o túmulo do
general San Martín. Continuação pelo Paseo Colón, bairro
San Telmo com as típicas tanguerías e milongas, e Praça
Dorrego, até chegarmos a La Boca e à rua Caminito, onde nos
deteremos para apreciar e fotografar este bairro típico. Após
o almoço, visita ao bairro e parques de Palermo, com a zona
das embaixadas e mansões coloniais. Continuação para o
bairro de Recoleta, com visita ao cemitério e túmulo de Evita
Perón. Regresso ao hotel e tempo livre para passear na Calle
Florida. Programa noturno com jantar e espetáculo de tango
num dos famosos restaurantes da cidade. Alojamento.
3º DIA · BUENOS AIRES (AVIÃO) – USHUAIA

Transfer ao aeroporto para embarque em voo com destino
a Ushuaia, a cidade mais austral do mundo e capital da
província da Terra do Fogo, em plena Patagónia. Tempo livre.
Jantar. Alojamento no Hotel Las Hayas ou similar.
4º DIA ·USHUAIA – PARQUE NACIONAL TIERRA DEL
FUEGO – TREN FIM DEL MUNDO – CRUZEIRO

De manhã, visita ao Parque Nacional Tierra del Fuego, a 11 km de
Ushuaia. Criado em 1960, é o único com costa marítima, tendo
o litoral protegido, as aves rasando as escarpas, a vegetação
deslumbrante e a beleza mais intensa do sul. Aqui podemos
apreciar lagos, ilhas, rios e serras nevadas na fronteira com o
Chile. Passeio no Ferro Carril Austral Fueguino – o comboio do
Fim do Mundo, que vai ao Cañadon del Toro e à Cascada de la
Macarena. Continuação para a baía Ensenada, com vista para
as ilhas Redonda e Estorbo e os cumes com neve da Cordilheira
Sampaio (Chile). Em Lago Roca é possível apreciar El Condor
Hyill, fronteira natural com o Chile. Paragem para observação
de um dique de castores e final da visita na baía de Lapataia.
Após o almoço, transfer ao porto para embarque no Cruzeiro
Australis. Esta viagem leva-nos pelo Canal Beagle e pelo estreito
de Magalhães, para explorar a cativante região da Patagónia do
Sul e Terra do Fogo. Jantar a bordo com bebidas.

Parque Nacional de Torres del Paine

5º DIA · CRUZEIRO (PENSÃO COMPLETA A BORDO):
VISITAS A CABO HORN E BAÍA WULAIA

9º DIA · PUERTO NATALES – PARQUE NACIONAL DE
TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES

Navegação pelo Canal Murray e Baía Nassau até ao
Parque Nacional Cabo de Horn, onde desembarcaremos
se as condições climatéricas o permitirem. O parque é
conhecido como o Fim-do-mundo e foi declarado Reserva da
Biosfera pela UNESCO em junho de 2005. Almoço. À tarde,
desembarque na baía Wulaia, sítio histórico que foi um dos
maiores assentamentos dos nativos canoeiros Yámanas na
região. Chegaremos até um mirante, caminhando através do
bosque magalhânico. Jantar a bordo.

Visita de dia completo, com almoço incluído, ao Parque
Nacional Torres del Paine, declarado Reserva da Biosfera
pela UNESCO em 1978 e localizado entre a Cordilheira dos
Andes e a estepe da Patagónia. Nesta zona encontramse as colossais torres e chifres de granito e rocha que
lhe concedem fama mundial. O parque conserva frágeis
ecossistemas onde habitam cerca de 25 espécies de
mamíferos, entre os quais se destacam pumas, raposas,
ñandues (avestruz sul-americana), condores, flamingos
e guanacos concentrados entre os lagos Samiento,
Nordenskjold e as lagoas Amarga e Azul. Famoso é o lago
Pehoe e Grey, com seu glaciar de 4 km de largura e mais de
30 metros de altura. No regresso ao hotel, visita à Cueva del
Milodón, uma imponente gruta com 30 metros de altura, 80
metros de largura e 200 metros de profundidade. Jantar e
alojamento.

6º DIA · CRUZEIRO (PENSÃO COMPLETA A BORDO):
VISITAS AO GLACIAR PIA E GLACIAR PORTER

Durante a manhã, navegaremos pelo braço noroeste do
canal Beagle para entrar no fiorde Pia e desembarcar junto
do Glaciar com o mesmo nome. Excursão até um miradouro
para observação do glaciar. Almoço. De tarde, excursão em
botes zodíacos entre as altas paredes rochosas do Glaciar
Porter. Jantar a bordo.
7º DIA · CRUZEIRO (PENSÃO COMPLETA A BORDO):
VISITAS AO GLACIAR ÁGUILA E GLACIAR CONDOR

Navegação pelo canal Cockburn para entrar no Seio Agostini,
no coração da Cordilheira Darwin, na Terra do Fogo.
Continuação para o Glaciar Águila e desembarque efetuado
em botes zodíacos para aceder ao Glaciar, após uma
caminhada suave pela praia. Almoço. De tarde, efetuaremos
um passeio em botes zodíacos, para observação do Glaciar
Condor. Aprenderemos sobre a formação dos glaciares e sua
influência na abrupta geografia dos canais da Terra do Fogo.
Jantar a bordo.
8º DIA · CRUZEIRO: VISITA À ILHA MAGDALENA E PUNTA
ARENAS – PUERTO NATALES

Na primeira hora da manhã, desembarque na Ilha
Magdalena, se as condições climatéricas o permitirem.
Durante a caminhada até ao farol poderemos ver de perto
uma imensa colónia de pinguins de Magalhães. Final da
viagem em Punta Arenas, pelas 11h30. Desembarque e visita
panorâmica desta cidade localizada no sul do Chile e nas
proximidades do estreito de Magalhães, incluindo visita
interior ao Museu Nau Victoria, que alberga uma réplica
do Navio comandado por Fernão de Magalhães e que foi o
primeiro navio a circum-navegar o globo. Almoço. De tarde,
viagem até Puerto Natales. Jantar. Alojamento no Hotel
Costaustralis ou similar.

10º DIA · PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS (AVIÃO) –
SANTIAGO DO CHILE

Viagem em direção a Punta Arenas. Embarque em voo com
destino a Santiago do Chile. Chegada e transfer ao hotel. Jantar
e alojamento no Hotel Plaza San Francisco ou similar.
11º DIA · SANTIAGO DO CHILE

Visita a Santiago do Chile. Panorâmica percorrendo os bairros da
zona norte, com os seus modernos edifícios, parques e elegante
zona residencial. Seguidamente, visita a pé ao centro histórico,
começando na Plaza de Armas com a Catedral, Correios
Centrais, Câmara Municipal e Edifício da Real Audiência, hoje
Museu Histórico Nacional. Visita ao Centro Cívico e à Praça
da Constituição, onde se encontra o Palácio da Moeda, atual
sede do Governo. Almoço. De tarde, continuação para o Monte
de San Cristóbal, cruzando o rio Mapocho, para uma das mais
espetaculares vistas panorâmicas da cidade. Regresso ao hotel
e resto da tarde livre. Saída para jantar típico com exibição
de folclore e músicas tradicionais das várias regiões do Chile.
Alojamento.
12º DIA · SANTIAGO DO CHILE (AVIÃO) ...

Saída para o aeroporto para embarque em voo com destino a
Portugal, via Madrid. Refeições e noite a bordo.
13º DIA · … – PORTO OU LISBOA

Chegada a Portugal. Fim da viagem.
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