Trekking no mítico Fitz Roy
Argentina / 5 días - 4 noites / Validade: de outubro a abril
OCEANO
PACÍFICO

ARGENTINA
Buenos Aires

râneas e grutas para conhecer a origem
dos glaciares. À tarde, retorno a Puerto
Bahía para traslado a El Chaltén, com chegada às 18h. Tempo livre. Alojamento.

BRASIL
URUGUAY

Dia 5: El Calafate

CHILE

Dia 1: El Chaltén
El Chaltén
Glaciar P. Moreno
El Calafate
PN Torres
del Paine

Punta Arenas
Ushuaia

OCEANO
ATLÁNTICO

Exclusivo para os amantes
da montanha, a meca
dos grandes escaladores:
Fitz Roy. Acampe
sob o céu estrelado,
desafiando o frio e o
vento, e contemple a
imensidão do cosmos
na “Colina Sagrada”
dos aborígenes do sul.
Proposta imperdível de
uma montanha mítica
à cosmopolita Buenos
Aires.

Chegada ao aeroporto de El Calafate e
traslado à rodoviária para continuação da
viagem a El Chaltén (ou traslado privativo).
Após a chegada em El Chaltén, traslado ao
hotel e hospedagem em quartos reservados. Tempo livre para pequenos passeios
pela cidade e arredores. Jantar livre. Alojamento.

Dia 2: Laguna de los Tres Camping Thornowood
Café da manhã. Traslado à pousada El Pilar, ponto de partida da excursão guiada.
Dia maravilhoso - exigente: durante a primeira hora, a encosta é um tanto íngreme
até a entrada do vale do córrego Del Salto, em direção ao Monte Fitz Roy. Os Ñires (tipo de árvore) começam a ser cada
vez mais numerosos ao longo da estrada.
A cerca de uma hora e meia do início do
percurso, chega-se a um miradouro natural, bem sinalizado, sobre uma rocha, com
uma placa que nos permite identificar os
locais que a paisagem que se apresenta à
nossa frente nos permite identificar. A viagem continua ao longo do riacho Del Salto
até a área de drenagem dos lagos Madre e
Hija. Em cerca de 4 horas de caminhada,
chega-se ao acampamento base de Poincenot (grande acampamento livre) após a

travessia do rio Blanco. A partir daqui, há
uma queda de aproximadamente 400 metros até a Laguna de los Tres. A caminhada
termina na antiga orla da geleira Moreno,
com uma vista espetacular do lago e da
geleira. Chegada ao Camping Thornwood.
Hora de descansar. Jantar.

Dia 3: Laguna Torre
Uma bela caminhada para se aclimatar
ao terreno e à paisagem do sul da Patagônia. Bosques de Lengas e ñires onde será
possível apreciar alguns exemplares de
pica-paus. Depois de aproximadamente
uma hora e meia chegará à bela vista do
Cerro Torre “, um imponente pico de 3100
metros de altura. De lá, em mais uma hora
e meia de caminhada, chegará ao lado”
Morenas “que veio fora do grande glaciar,
onde encontraremos a Laguna Torre e a
nascente do rio Fitz Roy. Café da manhã
e almoço incluídos neste dia inesquecível.

Dia 4: Lago Viedma: trekking sul
ghiaccio
Após o café da manhã, traslado ao Túnel
Puerto Bahía, onde começa a excursão
Viedma Ice Trek. Navegando pelo Lago
Viedma, chega-se ao promontório rochoso onde, com a ajuda dos guias, calça os
grampos para caminhar no gelo. Início da
caminhada por fendas, passagens subter-

Café da manhã. Traslado à rodoviária para
pegar o ônibus das 8h e continuar a viagem até El Calafate para várias visitas opcionais na cidade ou traslado ao aeroporto
para continuar a viagem a outros destinos
como Buenos Aires o ingreso no Chile para
visitar o Parque Nacional Torres del Paine
etc.

Que trazer contigo
Equipamento pessoal recomendado: Mochila (Day Pack) / Sapatos de trekking impermeáveis / Meias sintéticas / Calças confortáveis com proteção Goretex ou Ultrex
- de preferência com zíper lateral ou calça
de neve / Jaquetas de lã / Goretex ou blusão Ultrex com capuz / Camiseta manga
curta / Chapéu pesado / Um par de luvas
à prova d’água / Óculos de sol / Proteção
labial / Protetor solar / Garrafa de plástico
ou garrafa leve / Câmera ..

Nota:
* Para o traslado de ônibus para El Chalten,
recomenda-se chegar a El Calafate o mais
tardar às 15h30.
** O serviço gastronómico durante o passeio é essencialmente composto por pratos locais confeccionados com métodos
típicos (carnes grelhadas, entre outros)
que dão um toque particular à cozinha
de campismo. Os produtos são cuidadosamente selecionados (carnes argentinas,
queijos defumados, etc.). Os procedimentos de processamento seguem rígidas normas de higiene, por parte da equipe e sob
a supervisão de um chef.

