
 

 

Buenos Aires, Calafate e Iguaçu 

(9 dias e 8 noites) 

 

Pacote perfeito: A noite de Buenos Aires, as Geleiras próximas a El Calafate e as 

Cataratas do Iguaçu. Uma viagem inesquecível! 

Curta a incomparável cidade de Buenos Aires com s seus bares, livrarias, teatros 

e belos parques públicos. De lá iremos à região mais austral da Patagonia para 

curtir El Calafate, o Glaciar Perito Moreno e alguma excursão de aventura ou 

Navegação pelo Lago Argentino.  Desde a Patagonia extrema até o clima selvático  

do Iguaçu, onde poderemos curtir as impactantes cataratas. Se chegarmos em 

Lua Cheia, a excursão às Cataratas à Luz da Lua será imperdível! 

 

Atividades 

 

Dia 1: BUENOS AIRES, CITY TOUR 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Ezeiza e traslado ao hotel escolhido na 

cidade de Buenos Aires. Durante a tarde realizaremos o city tour, visitando a Plaza 

de Mayo, onde se localizam a Catedral Metropolitana e a Casa Rosada, o Teatro 

Colón, o bairro La Boca com a sua famosa rua Caminito e a renovada região 

portuária de Puerto Madero com os seus internacionalmente famosos 

restaurantes. Traslado de volta ao hotel. 

Dia 2: BUENOS AIRES, DIA LIVRE, JANTAR SHOW DE TANGO 

PELA NOITE 

Desjejum e dia livre. À noite iremos para um Jantar Show numa das muitas casas 

de tango, onde poderá curtir um delicioso jantar e um show de tanto de qualidade 

internacional. 

Dia 3: BUENOS AIRES – CALAFATE – DIA LIVRE 



 

Desjejum e traslado ao aeroporto para pegar o vôo com rumo a Calafate. Chegada 

a destino e traslado ao hotel escolhido. Hospedagem e resto do dia livre. 

Dia 4: CALAFATE – VISITA GLACIAR PERITO MORENO 

Desjejum e excursão dia completo ao Glaciar Perito Moreno, o mais famoso dos 

glaciares, declarado patrimônio natural da humanidade pela UNESCO. Tem uma 

superfície de 195 km2, uma largura de 5 kms e uma altura de até 60 mts sobre o 

nível do lago. Poderemos observar toda a sua grandeza desde as passarelas 

localizadas na frente. Consultar por suplemento para realizar o Minitrekking sobre 

o Glaciar Perito Moreno, realizando com guias de montanha uma caminhada de 2 

horas sobre a imponente geleira, depois será o almoço num abrigo de montanha 

(levar lanche Box), regressando às passarelas para estar aproximadamente uma 

hora e meia curtindo a vista maravilhosa. Regresso ao hotel. 

Dia 5: CALAFATE – DIA LIVRE PARA REALIZAR EXCURSÕES 

OPCIONAIS 

Desjejum. Durante este dia recomendamos realizar a excursão opcional “Estância 

Cristina” (Fazenda), navegando o Lago Argentino entre icebergs e com vistas 

imponentes da frente ocidental do Glaciar Upsala; depois pelo canal Cristina até 

desembarcar na Estância Cristina, onde poderemos realizar muitas atividades. 

Outra opção interessante é realizar a Navegação Todo Glaciares, visitando a 

frente do Glaciar Upsala e desembarcando na Baía Onelli (se o gelo permitir) e 

navegando perto do glaciar Moreno. Uma versão mais curta e econômica é a 

Navegação Rios de Gelo, que navega o Lago Argentino, mas sem passar pelos 

lugares mencionados anteriormente, sendo o complemento ideal para aqueles que 

visitaram o Glaciar Perito Moreno previamente. Regresso ao hotel e hospedagem. 

Dia 6: CALAFATE – BUENOS AIRES – IGUAÇU 

Desjejum e traslado ao aeroporto de El Calafate para pegar o vôo com destino a 

Puerto Iguaçu, prévio trasbordo em Buenos Aires. Chegada a Iguaçu e traslado ao 

hotel escolhido. 

Dia 7: IGUAÇU – VISITA A CATARATAS 



 

Excursão às Cataratas do lado brasileiro, onde é possível efetuar um passeio 

através de uma passarela onde há muitos e muitos mirantes com paisagens 

fabulosas. Traslado ao hotel escolhido e hospedagem. 

Dia 8: IGUAÇU – VISITA A CATARATAS – BUENOS AIRES 

Depois do café da manhã passaremos a buscá-los no hotel para realizar a 

excursão às Cataratas do lado argentino, onde visitaremos os três circuitos 

principais. O circuito Inferior se realiza através de passarelas, experimentando 

uma sensação singular na apreciação das quedas de água de até 70 metros de 

altura. Durante esse percurso poderemos observar as principais quedas, Garganta 

do Diabo, San Martín e Bozzetti. No circuito Superior teremos uma vista 

panorâmica das cataratas também através de passarelas. A Garganta do Diabo é 

a mais impressionante e majestosa das quedas que compõem as cataratas, 

fazendo a visita unicamente do lado argentino. Posteriormente, a última hora da 

tarde, traslado ao aeroporto para pegar o vôo a Buenos Aires. Chegada e traslado 

ao hotel escolhido.  

Dia 9: BUENOS AIRES 

Desjejum e, na hora combinada, traslado ao aeroporto internacional para pegar o 

seu vôo de regresso. 

 

Reservas sujeitas à disponibilidade, poderá ser utilizada uma alternativa de 

hotelaria similar. 

 

 

 

Incluído 
 

 3 noites de hospedagem em Buenos Aires 

 City Tour em Buenos Aires 

 Jantar Show de Tango 

 3 noites de hospedagem em Calafate 

 Excursão ao Glaciar Perito Moreno 



 

 2 noites de hospedagem em Puerto Iguaçu  

 Excursão Cataratas Argentinas e Brasileiras 

 Todos os desjejuns 

 Traslados de chegada e saída em todos os aeroportos 
 

Não incluído 
 

 Bilhetes internos Buenos Aires – Calafate – Bariloche – Iguaçu – Buenos 
Aires 

 Taxas de aeroporto e taxas de segurança 

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 


