
Viva sua melhor experiência

VISITE A CIDADE DO FIM DO MUNDO 
 
USHUAIA - ARGENTINA
 
A cidade de Ushuaia está localizada na Terra do Fogo, Patagônia, Argentina. Nesta cidade a
natureza está ao virar da esquina. As montanhas dos Andes cercam e o Canal de Beagle
beija seus pés. Ushuaia é conhecida como uma das últimas cidades do mundo e a porta de
entrada para a Antártica.
"Nós convidamos você a conhecer os encantos do lugar. Acompanhado por nossa equipe de
profissionais em turismo. Conhecemos o Fim do Mundo e queremos que você aproveite como
se fosse sua casa e tenha as melhores e mais inesquecíveis lembranças de sua vida. "
 
 
NOSSOS SERVIÇOS:
    • EXCURSÕES ORGANIZADAS.
    • TRANSFERÊNCIAS.
    • CONSELHOS PROFISSIONAIS.
 



Traslados em Ushuaia

A Excursão Austral e Balcones del Bealgle oferece serviços de transfer do aeroporto / terminal de ônibus /
porto naval / hotel ou apartamentos na cidade. Não inclui os arredores da cidade de Ushuaia.
Os carros e / ou vans são novos modelos e estão equipados com ar condicionado e aquecimento. Nosso
atendimento é personalizado, no modo de transferência regular ou particular; as tarifas são expressas por pessoa
e um mínimo de dois passageiros podem ser contratados. Por favor, observe que uma vez que a reserva seja
feita e confirmada, qualquer modificação e / ou aumento no número de passageiros deve ser notificado com 48
horas de antecedência.

TRANSLADO IN do Aeroporto para o Hotel ou Dept.
TRANSLADO OUT fora do hotel ou do departamento ao aeroporto.
TRANSLADO do Hotel ou Dept. para o porto turístico.
TRANSLADO do Porto de Turismo para o Hotel ou Dept.
 

 
O que acontece quando chega? Ao chegar ao aeroporto / porto, um representante estará esperando por você
com uma placa com seu nome e / ou da empresa. Lembre-se que a espera é de até uma hora a partir da
chegada do voo. Não deixe o terminal até entrar em contato com o operador, caso contrário, o fornecedor não
será responsável pela transferência. Uma vez contactado com a equipe, apresente seu comprovante confirmando
o serviço contratado.



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Parque Nacional Tierra del Fuego

Días: segunda quarta
sexta sábado.
Duração: 4 - 5 horas.
Horário de Saída: 9 am.
Dificuldade: baixa

INCLUI: TRANSFER DE
IDA E VOLTA AO HOTEL -

GUIA. 

NÃO INCLUI: INGRESSO DE
ENTRADA NO PARQUE
NACIONAL TIERRA DEL
FUEGO, QUE DEVE SER PAGO
NA ENTRADA, E SOMENTE EM
PESOS ARGENTINOS -

PASSEIO DO TREM DO FIM DO
MUNDO

O Parque Nacional Tierra del Fuego é o parque mais austral do planeta e
o único da Argentina onde tem a combinação de montanhas, BOSQUE e
mar! Saímos do hotel com destino ao Parque Nacional Tierra del Fuego.
Durante o percurso, um guia experiente nos conta peculiaridades da região,
história, fauna, flora e geografia fueguina. A primeira parada ocorre um
pouco antes da entrada do Parque, na estação Fin del Mundo. Nesse
momento, os interessados em fazer o passeio de trem poderão adquirir o
bilhete. A duração do passeio é de aproximadamente 1 hora. Nossa próxima
parada é o Lago Roca, também conhecido como Acigami. Ali, podemos avistar
parte da cordilheira chilena e absorver a beleza do Lago e da floresta,
bem como fazer uma caminhada à margem do lago. Continuamos nosso
passeio seguindo pela estrada de terra, observando lindas paisagens até o
restaurante do Parque, que além de tortas deliciosas, cafés, bebidas e uma
linda vista. Voltamos para a estrada e seguimos em direção a um dos
lugares mais especiais do Parque, a famosa Bahia Lapataia. Logo na
chegada há uma placa mostrando curiosidades daquele local, como o marco
final da estrada mais ao sul do planeta, a Ruta 3. Portanto, um ótimo lugar
para se sentir literalmente no "Fim do Mundo".Depois desse lindo passeio,
voltamos para Ushuaia

R$191



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Fim do Mundo Trem

Days: segunda quarta sexta
sábado.
Duração: 1 hora. 
Horário de Saída: 10 am.

INCLUI: TICKET PARA
PASSEIO DE TREM. 

.

NÃO INCLUI: ENTRADA
DO PARQUE NACIONAL

TIERRA DEL FUEGO

 

Nesse passeio você embarca no trecho que levava os prisioneiros
de Ushuaia até suas areas de trabalho. Você ouvirá toda essa
curiosa história a bordo da linda Maria Fumaça que refaz o último
trecho dessa viagem e apreciará lindas e exclusivas paisagens!
Enquanto esperamos o momento de embarcar, temos chance de
explorar a linda Estação do Fim do Mundo, repleta de detalhes sobre
sua marcante história. Há também uma lanchonete e uma loja de
souvenirs. Já a bordo da Maria Fumaça, iremos vivenciar um
momento único, onde a natureza vista da janela vai se confundindo
com a história que vamos ouvindo sobre os presos de Ushuaia, que
durante anos faziam uso da ferrovia para chegarem aos seus locais
de trabalho. É realmente emocionante ouvir essa história cruzando de
trem a inusitada paisagem.  O trajeto é de 7 km, passando por uma
área inacessível a outros meios de transporte. Da Estação do Fim do
Mundo, o trem segue ao longo do Rio Pipo, chegando à estação
Macarena, onde faz uma parada. Personagens fantasiados de
prisioneiros garantem o registro e diversão no local. Depois de
tomarmos um chá oferecido pela tripulação, continuamos nossa viagem
passando pelo cemitério de árvores e pelos majestosos bosques do
Parque.

R $164



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRA.COM

Parque Nacional+ Trekking + Almoço

INCLUI: TRANSPORTE
- GUIA BILINGUAL -

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
 

MÃO INCLUI: ENTRADA
PARA O PARQUE

NACIONAL
 

  

Esta excursão é adequada para quem gosta de caminhar.
Vamos cruzar vários caminhos em um ambiente natural
que combina floresta, montanha e mar, único no país,
descubra os segredos das trilhas do parque
Nacional e se sentir em harmonia com a natureza no
conforto de uma refeição em estilo de PICNIC.
PICNIC: frios, queijo, azeitonas, amendoim e pão. Bebidas
Incluído: Vinho, Refrigerantes, Água Mineral. Vegetarianos e
Celíacos: menus disponíveis com reserva prévia.
 

Disponível a partir de
Outubro a março.
Duração: 6 horas
Dificuldade: baixa

R $305



SUMMER 2019/2020 WWW.EXCURSIÓNAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano

INCLUI: TRANSPORTE
IDA E DEVOLUÇÃO - GUIA

BILIGÜE

NÃO INCLUI:
ALMOÇO

LOCAIS DE INTERESSE:

VALE DE CARBAJAL, LAGO
FAGNANO, LAGO

ESCONDIDO, FIQUE O
CARMEN

Descubra a beleza de dois lindos lagos cercados
por vales profundos erodidos pelas geleiras. O a primeira
parada será no Vale do Carbajal, onde vamos interpretar
a paisagem natural cênica e podemos tire fotos
excelentes.
Ao longo da Rota Nacional 3, cruzando a imponente
Cordilheira dos Andes Fueguinos, a uma altura de 430mt
acima do nível do mar, visitaremos o Lago Escondido do
ponto de vista de Paso Garibaldi.
O próximo local a visitar será o Lago Fagnano ou Khami
(em idioma nativo) ao lado da estada histórica La
Carmen. Este lago é um dos maiores lagos da Argentina,
conhecida pelas suas condições ideais para a pesca
truta

Disponível todo o ano.
Duração: 4 horas
Dificuldade: baixa

R $273



VERANO 2019-2020 WWW.EXCURSIÓNAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano + Almoço

INCLUI: IDA DE
TRANSFERÊNCIA

E VOLTA + GUIA DE BILIGÜE
+ ALMOÇO (LAMB,

GALINHA, CAMINHÃO COM
SALADAS

NÃO INCLUÍDO: BEBIDAS
PARA ALMOÇO.

Aproveite a viagem aos lagos Escondido e
Fagnano, conhecer o histórico La Carmen e
tenha um delicioso almoço de cordeiro Estaca
patagônica com sobremesa e café.
Outros menus disponíveis para vegetarianos.
 

Disponible todo el año.
Duración: 5  hs.
Dificultad: baja

LOCAIS DE INTERESSE:

VALE DE CARBAJAL, LAGO
FAGNANO, LAGO

ESCONDIDO, FIQUE O
CARMEN

R $318



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Lago Escondido y Fagnano + Pôr-do-
sol + Picnic

INCLUI: IDA E TRANSFERÊNCIA DE
RETORNO - GUIDE BILINGÜE -

CABALGATA - PINCNIC: FIAMBRES,

QUEIJOS, AZEITONAS E
CACAHUATOS. BEBIDAS
INCLUÍDAS: VINHOS,

REFRESCIMENTOS, ÁGUA MINERAL.

VEGETARIANOS E CELIACOS:

MENUS DISPONÍVEIS COM
RESERVA ANTERIOR

 

Descubra a beleza dos lagos entre florestas e
montanhas à tarde. Experimente o estilo de vida na
histórica Estancia del Carmen. Lá nós teremos a
possibilidade de fazer um passeio a cavalo por 40
minutos.
Após as atividades, desfrutaremos dos sabores de um
típico argentino.
Esta excursão é adequada para pequenos grupos e
saídas à tarde.

Disponível a partir de
Outubro a março.
Duração: 6 horas
Dificuldade: baixa

LOCAIS DE INTERESSE:

VALE DE CARBAJAL, LAGO
FAGNANO, LAGO

ESCONDIDO, FIQUE O
CARMEN

R $318



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

City Tour: Piso Duplo

NÃO INCLUI:
TRANSFERÊNCIA DO

HOTEL / DEPOTO PARA O
LUGAR DE PARTIDA -

ENTRADA AO MUSEU EX-

PRESIDIOUS

Com 360 graus de visão panorâmica e dois andares
duplos, você vai ouvir histórias e anedotas do Fim do
Mundo, Sentindo-se parte do ambiente. Viajando pelos
lugares mais emblemáticos da cidade, você se sentirá
viajando em "uma máquina do tempo".
Durante o passeio, você poderá desfrutar de paradas
panorâmicas para tirar fotos.
Partidas todos os dias. Três freqüências diárias

Disponível todo o ano.
Duração: 1 hora
Dificuldade: baixa

R $45



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Navegação Canal Beagle

TICKET PARA PASSEIO DE
CATAMARÃ AQUECIDO,

COM BANHEIRO,

CAFETERIA E GUIA
REGISTRADO.

TAXA PORTUÁRIA.

ITENS DE CAFETERIA
DURANTE O PASSEIO -

TRANSFERÊNCIA

Um lindo passeio apreciando lobos marinhos, aves locais e
a majestosa cordilheira dos Andes - que junto ao mar
proporciona visão ainda mais deslumbrante. 
Este é um passeio que nos dá uma bela visão do que
chamamos "Fim do Mundo", onde só o que resta mais ao
sul, é o gelo antártico. 
Embarcamos no porto turístico do Canal Beagle. O canal
é cortado ao centro por uma linha imaginária que
divide Argentina e Chile. Assim,navegamos por águas
argentinas, mas apreciamos também as montanhas e ilhas
do lado chileno do canal.
Logo no início da navegação, já podemos desfrutar da
bela "Bahía Ushuaia" e observar a posição privilegiada da
cidade, que se encontra cercada por magnificentes
montanhas e glaciares.

Saídas: Todos os dias
Duração: 4 horas
Dificuldade: Baixa

R $215



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Navegação Canal Beagle +
Pinguinera 

PASSEIO EM CATAMARÃ
COM ÁREA EXTERNA E

INTERNA, ÁREA INTERNA
AQUECIDA, BANHEIROS,

CAFETERIA E GUIA.

TRANSFER DE IDA E
VOLTA HOTEL - PORTO.

TAXA PORTUÁRIA.

Descubra as ilhas com aves marinhas, leões
marinhos, o farol e chegar à ilha onde os
pinguins adoráveis   nidificam.
O avistamento é do topo do catamarã. Não desça
do barco para a ilha.

Período: 01/10 até 30/03
Saídas: Todos os dias
Duração: 4 horas
Dificuldade: Baixa

R $342



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Trekking Laguna Esmeralda

TRANSFER IDA E VOLTA PARA
O HOTEL

GUIA CERTIFICADO E
EXPERIENTE

BOX LUNCH (SANDUÍCHE,

ALFAJOR, SUCO, ÁGUA)

GRAMPONES (SE
NECESSÁRIO)

 

ROUPAS
IMPERMEÁVEIS.

CALÇADOS
IMPERMEÁVEIS.

Uma grande aventura pelos bosques e vales nevados
da Patagônia Argêntina, onde poderemos observar as famosas
turbas fueguinas, castoreiras, rios e lagos. Saímos
de Ushuaia pela linda Ruta 3 com destino ao ponto de início da
trilha. Depois de ouvirmos de nosso guia as instruções sobre
nosso trekking de 4,7 km, adentramos um denso bosque de
Lengas, caminhando em um solo esponjoso, conhecido como
turbas. Seguimos à margem de riachos de coloração ímpar. 
 Após 2 horas de caminhada com paradas para descanso,
chegamos à famosa Laguna Esmeralda, que é alimentada pelo
imponente glaciar Ojo del Albino - compondo um dos mais belos
cartões postais da Patagônia Argentina. Uma paisagem
realmente magnífica! Aproveitando essa paisagem, faremos nosso
lanche enquanto ouvimos curiosidades sobre essa região de
natureza e cultura tão rica. Com o corpo e espírito renovados,
iniciamos nossa caminhada de volta.

Período de realização: 01/10
até 20/06
Saída: 9h - Terça, Quinta e
Sábado
Duração: 6h
Dificuldade: Média
Distância:  9,4 Km (ida e
volta)

R$270



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Trekking Glaciar Vinciguerra

TRANSFER DE IDA E VOLTA
AO HOTEL.

GUIA.

GRAMPONES (SE
NECESSÁRIO).

BASTÕES.

LANCHE (SANDUÍCHE,ÁGUA,

SUCO, ALFAJOR).

ROUPAS E CALÇADOS.

Aproveite essa incrível caminhada por lindos vales da Patagônia ! Uma
experiência fantástica. Nesse percurso, caminharemos ao longo de rios,
conheceremos o trabalho dos castores e o cultivo de turbal. Iniciaremos
a caminhada passando por um vale, apreciando o delicioso  som do rio.
Nosso guia nos mostrará as castoreiras. Conheceremos também o
cultivo de turbal, muito comum na região. Em seguida, entraremos no
bosque de lengas. As lengas e nires são árvores típicas da Patagônia
e nos oferecem lindas imagens em virtude de suas formas inusitadas.
Cercados por montanhas nevadas, enfrentamos uma subida por mais
de uma hora, encorajados pela magnificente vista que vai sendo
descoberta à medida que subimos.
Então, chegamos à Laguna de Los Tempanos. Essa maravilhosa laguna
tem esse nome em devido aos pequenos icebergs que podem ser
vistos em suas águas com boa frequência. Às margens desse paraíso
natural, nos sentamos para fazer um lanche.
Com os olhos repletos de beleza, retornamos à base da montanha
certos de que vivemos uma rara aventura.

Verão: 01/10 até 30/04 
Horário de
Saída: 08h30
Duração: 9h.
Dificuldade: Alta.

R $318



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Sobrevuelo Ushuaia

NÃO INCLUI:
TRANSFERÊNCIA DO

HOTEL PARA O
AEROCLUB

O vôo começa no antigo aeroporto da cidade de Ushuaia, onde
você será recebido por um piloto profissional que lhe fornecerá
todas as informações sobre vôo e segurança.
Após a decolagem, sobe para uma altitude média de 11.500 pés,
que é de aproximadamente 450 metros. À medida que subimos,
atravessamos a baía de Ushuaia em direção a Playa Larga.
Uma vez lá, iniciamos um sobrevoo imperdível sobre toda a
cidade de Ushuaia, começando pela área industrial, passando pelo
centro da cidade, o porto, o setor hoteleiro, a impressionante
geleira Le Martial, o setor residencial localizado a oeste e,
finalmente, o Monte Susanna. Após o sobrevoo da cidade,
passaremos pela baía Golondrina e, com uma visão privilegiada
do Aeroporto Internacional de Ushuaia, iniciaremos a descida pelo
pouso

Duração: 15 minutos

R $332



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Sobrevuelo Ushuaia +
Alrededores

NÃO INCLUI:
TRANSFERÊNCIA DO

HOTEL PARA O
AEROCLUB

Neste passeio, você terá o privilégio de sobrevoar, em avião privativo,
diversos pontos imperdíveis dessa região, tais como o Canal Beagle e suas
ilhas e o Parque Nacional, sempre com a Cordilheira dos  Andes nos
revelando todo o seu esplendor. Chegando ao antigo aeroporto de Ushuaia,
encontraremos nosso piloto que nos dará algumas informações sobre o
percurso. O avião decola e seguimos em direção ao Monte Susana,
sobrevoando a costa sul do Parque Nacional Terra do Fogo apreciando
seus pontos mais importantes. Chegamos à fronteira oeste
entre Argentina e Chile, onde teremos visão do glaciar localizado na "Bahía
Yendegaia". Seguimos em direção ao leste, para vermos a ilha
chilena Hoste e o canal Murray, que se orienta até o famoso Cabo de
Hornos, Puerto Navarino, Aeroporto Internacional de Ushuaia e Ilhas Bridge.
Sobrevoando o canal Beagle, iremos observar suas ilhas e o Farol Les
Eclaireurs - também conhecido como Farol do Fim do Mundo - sem dúvida
uma das imagens mais emblemáticas da região. Voltamos ao aeroporto
depois de curtirmos uma linda visão da cidade de Ushuaia, fechando com
chave de ouro este magnífico passeio!

Duração: 30 minutos

R $545



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Porto Almanza + Pinguinera
+Almoço

INCLUI: TRANSFERÊNCIA DE
IDA E RETORNO A PUERTO
ALMANZA, GUIA TURÍSTICO
DE BILINGUE (ESPANHOL-

INGLÊS). NAVEGAÇÃO À ILHA
MARTELO E ILHA DOS LOBOS.

CAPA DE CHUVA. ALMOÇO:

BANDEJA DE 4 VARIEDADES
DE PEIXE COM BATATAS
RÚSTICAS + 1 BEBIDA SEM
ÁLCOOL - MENU
VEGETARIANO: MISTURA DE
LEGUMES + 1 BEBIDA SEM
ÁLCOOL. SOBREMESA E CAF

Puerto Almanza, a cidade que fica a 75 km da cidade de
Ushuaia, será o destino para passar um dia observando a
fauna marinha e a culinária local. De manhã cedo,
partiremos em direção leste na Rota Nacional nº 3,
percorrendo 35km. até chegar à rota provincial "J".
Uma vez em Puerto Almanza, embarcaremos em uma
moderna semi-rígida por uma hora e meia para navegar
no Canal de Beagle em direção aos marinos de Isla de
Lobos e Isla Martillo, onde veremos pingüins de Magalhães
e papuas. Após a navegação, vamos deliciar-se com um
almoço requintado preparado pelos nossos anfitriões. Após
o almoço, podemos relaxar na vegetação antes de
embarcar no retorno à cidade, com a alegria de ter vivido
uma experiência destinada a se envolver com a fauna e
a gastronomia locais.

Saídas: terça, quinta e
sexta
Duração: 7 horas

R $500



VERANO 2019/2020 WWW.EXCURSIONAUSTRAL.COM

Porto Almanza + Pinguinera 

INCLUI: TRANSFERÊNCIA DE
IDA E RETORNO A PUERTO
ALMANZA, GUIA TURÍSTICO
BILINGUAL (ESPANHOL-

INGLÊS). NAVEGAÇÃO À ILHA
MARTELO E ILHA DOS LOBOS.

CAPA DE CHUVA.

Puerto Almanza, a cidade que fica a 75 km da cidade de
Ushuaia, será o destino para passar um dia observando a
fauna marinha e a culinária local. De manhã cedo,
partiremos em direção leste na Rota Nacional nº 3,
percorrendo 35km. até chegar à rota provincial "J".
Uma vez em Puerto Almanza, embarcaremos em uma
moderna semi-rígida por uma hora e meia para navegar
no Canal de Beagle em direção aos marinos de Isla de
Lobos e Isla Martillo, onde veremos pingüins de Magalhães
e papuas. Após a navegação, teremos tempo livre para
relaxar na vegetação e almoçar (opcional) antes de
embarcar no retorno à cidade, com a alegria de ter vivido
uma experiência destinada a se envolver com a fauna e
a gastronomia locais.

Saídas: terça, quinta e
sexta
Duração: 7 horas

NÃO INCLUÍ: ALMOÇO

R $436
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Transferencia Puerto Almanza

PONTO DE SERVIÇO DE
TRANSFERÊNCIA REGULAR
PARA APONTAR EM
SPRINTERS MERCEDES BENZ
-

Puerto Almanza é um lugar de sonho para os amantes da
liberdade, lugares inóspitos e natureza intocada. Caminhe
nos arredores cercado por floresta, passe o dia
caminhando por esta pequena e pitoresca cidade,
experimente a incrível oferta gastronômica, caminhando em
direção à Cachoeira Lashifasaj. Nós levamos você para o
último canto da ilha.
 
 

Saídas: terça, quinta e
sexta
Duração: 7 horas

R$227


