
Especialmente criado para:  

Argentina, País de Contrastes - 12 a 23 de novembro 2018 



Buenos Aires 
Fascinante, efervescente e cheia de vida: assim é a cidade mais elegante e ativa da América Latina. Com muito tango, cafés, galerias e 

romantismo, Buenos Aires satisfaz todas as preferências e quaisquer gostos culturais. 

Buenos Aires é um destino único, aberto, que integra e permite a todos aqueles que a visitam não só contemplar uma cidade, mas também usufruir 

de uma experiência urbana maravilhosa. Avenidas largas, praças arborizadas com muito verde e construções antigas caracterizam aquela que é 

conhecida como a capital europeia das Américas, assim projetada desde a sua criação e que, ainda hoje, mantém algumas características 

inalteradas. 
 

Na costa do Rio da Prata, tão largo que muitos viajantes o confundem com o mar, Buenos Aires apresenta um clima temperado, com muitos dias de 

sol por ano. Pode usufruir da paisagem natural da região, verde e húmida, em diversos parques sitos nas suas redondezas ou na gigantesca Reserva 

Ecológica que se encontra a cinco minutos do centro da cidade. 
 

Com três milhões de habitantes, a maior cidade argentina tem 48 bairros para percorrer. Em cada um deles há bares, praças, campos de futebol e 

recintos adequados à prática de outros desportos, além de templos, milongas e teatros. Ainda assim, as zonas mais visitadas, por turistas nacionais 

e estrangeiros, são o Abasto, Puerto Madero, San Telmo, Recoleta, Palermo, La Boca e as avenidas do centro, como Corrientes. 

Buenos Aires é um dos polos culturais do continente, sendo considerada como a quarta maior em importância no teatro mundial e possuindo mais 

salas do que Nova Iorque. Os museus portenhos, tradicionais ou modernos, são famosos. O tango, tanto a música como a dança, pode ser apreciado 

tanto na tanguería mais sofisticada como na milonga mais popular de qualquer bairro. 
 

Com mais de 3000 restaurantes, comer em Buenos Aires resume-se à escolha do local e do que deseja degustar. Do típico assado à piza comum, são 

diversas as refeições que poderá apreciar, herança das muitas comunidades que se instalaram na cidade durante séculos  

de imigração. 



Itinerário preliminar 

 1º Dia – Lisboa / Madrid / Buenos Aires – 12 de novembro 2018 

Comparência no aeroporto três horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e 

partida às 19h50 em avião da Air Europa – UX 1160 para Madrid (voo operado pela Air Europa Express). 

Chegada às 22h10. Formalidades de trânsito e continuação da viagem às 23h55 em avião da mesma 

Companhia – voo UX 41 com destino a Buenos Aires. Noite a bordo. 

 

2º Dia – Buenos Aires – 13 de novembro 2018 

Chegada às 08h45 e transporte privativo para o Hotel Kenton Palace 4* ou similar. Check-In 

antecipado não incluído. Almoço em restaurante local. Restante dia livre para passeios a seu gosto. 

Em hora a determinar, transporte para restaurante local para jantar. Regresso ao hotel para 

instalação e alojamento. 

 

3º Dia – Buenos Aires – 14 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita panorâmica da cidade, passando pela Praça do Congresso, 

o Obelisco, a Catedral Metropolitana, o Palácio do Governo, a Praça de Maio, no coração histórico da 

cidade, a Avenida 9 de Julho, os bairros La Boca, inconfundíveis pelas suas casas de cores vivas, a 

famosa Calle Caminito, inspiração de Carlos Gardel, o elegante bairro La Recoleta, o Bairro Palermo, 

onde se situa o Jardim Botânico e Jardim Zoológico (entradas excluídas) e San Telmo, o mais antigo 

da cidade. Almoço em restaurante local. Tarde livre. À noite, jantar no Cabaret La Ventana (a 150 m 

do hotel) para assistir a um espetáculo autêntico de Tango. Alojamento. 

 

4º Dia – Buenos Aires / El Calafate – 15 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o aeroporto e partida com destino a El Calafate. Chegada 

e transporte para o Hotel Alto Calafate 4* ou similar. Almoço no hotel. Tempo livre. Em hora a 

determinar, transporte para restaurante local para jantar. Regresso ao hotel para instalação e 

alojamento. 



Itinerário preliminar 

 5º Dia – El Calafate / Perito Moreno / El Calafate – 16 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a visita ao Glaciar Perito Moreno com entrada no parque nacional. 

Durante o percurso, poderá desfrutar de diversas vistas panorâmicas do glaciar. Almoço. Safari náutico. 

No final da tarde, regresso ao hotel para jantar e alojamento. 

 

6º Dia – El Calafate – 17 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de dia inteiro aos "Rios de Hielo", que inclui navegação em 

moderno catamarã pelo Braço Norte, Canal Upsala, Glaciar Upsala, Canal e Glaciar Spegazzini, incluindo 

a entrada no Parque Nacional. Almoço lunch box. Regresso ao hotel para jantar e alojamento. 

 

7º Dia – El Calafate / Ushuaia – 18 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte para o aeroporto e partida com destino a 

Ushuaia. Chegada e transporte para o Hotel Los Acebos 4* ou similar. Instalação, jantar e alojamento. 

 

8º Dia –  Ushuaia / Parque Nacional Terra do Fogo / Ushuaia – 19 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para a visita de dia inteiro ao Parque Nacional da Terra do Fogo, onde 

poderá apreciar diversos lagos, lagoas e rios. Passagem pela base do Monte Susana, onde verá o trabalho 

dos prisioneiros do velho presídio e onde atualmente se situa a estação de comboios do Fim do Mundo. 

Continuação para a baía Ensenada. No Lago Roca é possível apreciar El Condor Hill, fronteira natural 

com o Chile. À tarde, passeio em catamarã ao largo da costa de Ushuaia e Canal de Beagle. Poderá 

também observar lobos-marinhos perto do catamarã. Continuação para a Ilha de los Pájaros, onde vivem 

várias espécies de aves marinhas. Almoço incluído durante o Tour. Regresso a Ushuaia. Jantar e 

alojamento no hotel. 
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Itinerário preliminar 

 9º Dia – Ushuaia – 20 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita aos Lagos Escondido e Fagnano. O passeio começa na parte 

da manhã a partir da cidade de Ushuaia em direção nordeste, seguindo a Estrada Nacional No. 3. 

Atravessa a serra, descobre pântanos, pequenos glaciares, estações de esqui e cascatas. A partir do 

Rancho Hambre começamos a subir até chegar ao Passo Garibaldi estrada de montanha. A partir daí, o 

ponto mais alto da região, (430 mts. acima do nível do mar) terá uma bela vista do Lago Escondido e 

Lago Fagnano. Almoço em restaurante local. Depois de uma curta pausa no miradouro do Lago 

Escondido, continuação de viagem até ao Lago Fagnano. Regresso a Ushuaia. Jantar e alojamento.  

 

10º Dia – Ushuaia / Buenos Aires – 21 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte para o aeroporto e saída com destino a 

Buenos Aires. Chegada e transporte para o Hotel Kenton Palace 4* ou similar. Em hora a determinar, 

transporte para restaurante local para jantar. Regresso ao hotel para instalação e alojamento. 

 

11º Dia – Buenos Aires / Madrid  – 22 de novembro 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar, transporte para o aeroporto. Formalidades de 

embarque e partida às 13h30 em avião da Air Europa – voo UX 42 com destino a Madrid. Refeições e 

noite a bordo. 

 

12º Dia – Madrid / Lisboa – 23 de novembro 2018 

Chegada ao aeroporto de Barajas às 05h20. Continuação da viagem às 06h45 em avião da mesma 

Companhia – voo UX 1159 para Lisboa (voo operado pela Air Europa Express). Chegada às 07h05. 

 

Fim da viagem e dos nossos serviços. 
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Preços 

 

Incluindo: 

 Passagem aérea em classe económica, nos percursos mencionados; 

 Franquia de 1 peça de bagagem com peso máximo de 15 kg; 

 9 noites de estadia no hotéis mencionados ou similares, em quartos duplos standard com banho privativo em regime de alojamento e 

pequeno-almoço; 

 Refeições mencionadas no itinerário; 

 Visitas mencionadas no itinerário acompanhadas de guias locais de língua portuguesa ou espanhola; 

 Entradas nos Parques Nacionais mencionadas no itinerário; 

 Bilhete no comboio do Fim do Mundo; 

 Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por Pessoa); 

 Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;  

 Acompanhamento durante toda a viagem por Representante de Viagens Abreu; 

 Seguro Multiviagens + CMFM. 

 

Excluindo: 

o Refeições não mencionadas, bebidas às refeições do programa, telefonemas, gratificações, lavagens de roupa e demais extras de 

caráter pessoal; 

o Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. 

Preços por pessoa: 
Kenton Palace 4* / Alto Calafate 4* 

Los Acebos 4*   

Em quarto duplo (mínimo de 40 participantes) Eur. 3.942,00 

Em quarto duplo (mínimo de 30 participantes) Eur. 4.070,00    

Em quarto duplo (mínimo de 20 participantes) Eur. 4.372,00 

Suplemento single Eur.  523,00 

 

 

 

 

 



Hotel incluído na proposta  
Kenton Palace Buenos Aires 4* 

http://www.kentonpalace.com.ar/ 

 

Dispondo de restaurante e adega, o Kenton Palace Buenos Aires oferece quartos com WiFi gratuito e TV de plasma no tradicional bairro de 

San Telmo. A Praça Principal de Buenos Aires fica a 300 metros de distância. 

 

Os quartos do Kenton Palace possuem piso em parquet e colchas coloridas aconchegantes, além de ar-condicionado, aquecimento e 

banheiro privativo com amenidades de banho. 

 

Você pode desfrutar de um buffet de café da manhã servido diariamente. O restaurante oferece pratos da culinária internacional e 

especialidades de pizzas, assim como uma grande variedade de vinhos na adega. Já o bar serve bebidas e petiscos. 

 

A sauna a vapor e a sala de massagem estão disponíveis por uma taxa extra, já a academia e o spa são gratuitos. A Casa Rosada fica a 300 

metros de distância. 

 

O Kenton Palace Buenos Aires fica a 200 metros da Estação de Metro Plaza de Mayo e o Aeroporto Internacional de Ezeiza está situado a 35 

km de distância. 
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Hotel incluído na proposta  
Hotel Alto Calafate 4* 

http://www.hotelaltocalafate.com.ar/ 

 

O Alto Calafate Hotel, de 4 estrelas, está localizado numa colina na entrada de Calafate. Proporciona um ambiente acolhedor e oferece 

vistas deslumbrantes para o Lago Argentino e para o Cerro Calafate. Além dos seus quartos tranquilos, com muito espaço e camas 

confortáveis, o Alto Calafate assegura o seu relaxamento com um spa e uma piscina interior com vista para o lago. 

 

O restaurante e bar no local são outros destaques deste hotel. Não deixe de experimentar o cabrito assado e os cocktails exóticos nestes 

locais, enquanto admira as vistas panorâmicas únicas. 

 

O spa do hotel inclui 2 piscinas aquecidas, 1 pequena e 1 grande, perfeitas para nadar e praticar exercício. Está rodeado por jardins e pela 

paisagem magnífica do Lago Argentino e do Cerro Calafate. Esta área está aberta das 09h00 às 22h00. 

 

Disponibiliza acesso gratuito à Internet e um serviço de transporte gratuito para a cidade em 10 minutos de carro, durante o dia. 

http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/
http://www.hotelaltocalafate.com.ar/


Hotel incluído na proposta  
Hotel Los Acebos 4* 

http://www.losacebos.com.ar/ 

 

O Los Acebos está localizado a apenas 15 minutos de carro do Porto de Ushuaia e oferece vista espetacular do Canal Beagle a partir de 

todos os quartos, decoração impecável e sabores gourmet. O Wi-Fi e o estacionamento estão disponíveis gratuitamente. 

 

Os quartos do Los Acebos Ushuaia Hotel estão decorados cuidadosamente até o último detalhe em estilo 5 estrelas. Todos apresentam 

painéis de tecido elegantes, combinando com colchas em uma paleta de cores azeitonas e vermelhos intensos, bem como cortinas do chão 

ao teto. 

 

Todos os quartos dispõem de TV a cabo, frigobar e piso em carpete. Alguns banheiros incluem banheiras com motivos decorativos elegantes 

de papel de parede e paredes emolduradas. O serviço de lavandaria está à sua disposição. 

 

Você pode saborear um buffet de café-da-manhã servido diariamente com geleias e iguarias da Patagónia. Na hora do jantar, você pode 

desfrutar de sabores gourmet no restaurante Rêve D' Orange com vista panorâmica das montanhas e do lago. 
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Informações importantes  

1 - Ao momento da elaboração da presente proposta, não se encontram efetuadas quaisquer tipo de reservas e/ou bloqueios provisórios.  

 

2 - O Programa está sujeito às Condições Gerais das viagens Abreu S.A.  

 

3 - Todos os horários de saída dos hotéis serão informados/confirmados localmente.  

 

4 - Poderão existir alterações às visitas/atividades programadas, no entanto, a existirem, estas alterações não descaraterizam o programa 

de viagem.  

 

5 - Todos os valores deverão ser reconfirmados, no momento da efetivação real da reserva. 

 

6 – Os valores apresentados, nomeadamente os relativos a taxas de aeroporto, poderão ser alterados até à data de emissão dos respetivos 

títulos de transporte. 

 

7 - Os valores apresentados, quando contratados em moeda que não o Euro, poderão sofrer alterações derivadas das flutuações dos 

mercados cambiais. O presente orçamento/programa foi elaborado com base no Dólar Americano. 

 

8 – Obrigatoriedade dos passageiros viajarem com Passaporte com validade mínima de 6 meses após a saída da Argentina. 


