RÉVEILLON 2018

EL CALAFATE

El Calafate, Santa Cruz, Argentina – 4 dias, 29/12/17 a 01/01/18.

www.auroraeco.com.br | reservas@auroraeco.com.br | (11) 3086-1731 | Facebook | Instagram

O DESTINO
El Calafate é uma pequena cidade localizada na província de Santa
Cruz, na Argentina, próximo à fronteira com o Chile. Trata-se da cidade
mais próxima do Parque Nacional Los Glaciares, a cerca de 80 km desta
área que abriga a maior geleira em extensão horizontal do mundo: o
Glaciar Perito Moreno, com área de 250 km² e 60 m de altura.
Cabe ressaltar que Perito Moreno se encontra constantemente em
evolução, com diminuição de sua área devido ao aquecimento global.
Certos especialistas julgam que o maciço pode desaparecer até 2070,
se o ritmo de diminuição seguir inalterado. Não perca a chance de
conhecer de perto essa importante formação geológica!

ITINERÁRIO
DURAÇÃO: 4 DIAS/3 NOITES
Dia 1, 29/12/17 - El Calafate
Chegada ao aeroporto de El Calafate e traslado para o hotel. Check-in e
resto do dia livre.
Refeições inclusas: (Não há refeições inclusas).

MELHOR ÉPOCA
A melhor época para viajar
pela Patagônia é do fim da
primavera ao começo do
outono, ou seja, de novembro
a março. Como o inverno é
rigoroso, os hotéis e passeios
ficam fechados nessa época.


COMO CHEGAR
Voos diários saem de Buenos
Aires rumo ao aeroporto de El
Calafate, com duração de
3h20. El Calafate está
localizado a 5h de carro do
Parque Nacional Torres del
Paine no Chile.

Dia 2, 30/12/17 - El Calafate (Brazo Rico e Glaciar Perito moreno)
Após o café da manhã, traslado de cerca de uma hora até Puerto Bajo
de las Sombras, onde faremos a travessia do Brazo Rico. Depois de 20
min de navegação, caminhe pelo bosque até chegar à borda do glaciar
Perito Moreno. Com os “grampones”, caminhe sobre a geleira. Parada
para almoço (Lunch box). Em seguida, caminhe pelas passarelas do
parque e conheça outra face do Glaciar Perito Moreno. Ao final da
tarde, retorno ao hotel para pernoite.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.
Dia 3, 31/12/17 - El Calafate (Glaciar Upsala, Estância Cristina)
Após o café da manhã, traslado de cerca de uma hora até o Porto
Punta Bandera. Navegação por entre blocos de gelo para observar as
imponentes paisagens do Glaciar Upsala e o Canal Cristina.
Desembarque na estância que leva o mesmo nome. Pausa para o
almoço. À tarde, subida em veículos 4x4 até o mirante Upsala, de onde
se pode ver bem o glaciar e o campo de gelo patagônico. Ao descer,
faremos uma visita histórica pela estância. Ao final do dia, Retorno de
barco para El Calafate. Chegada a Puerto Bandera e traslado para o
hotel.
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço.
Dia 4, 01/01/18 - El Calafate
Após o café da manhã, check-out e traslado para o aeroporto de El
Calafate.
Refeições inclusas: Café da manhã.
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HOTÉIS
Em nossos roteiros sugeridos, sempre que possível oferecemos uma alternativa de acomodação, desde que o hotel
esteja de acordo com os nossos critérios de hospitalidade, conforto e sustentabilidade. Consulte-nos se preferir
explorar ainda outras opções de acomodação.
EL CALAFATE
DIAS 1 A 4

Esplendor El Calafate
Situado perto da Avenida Libertador, em El
Calafate, este hotel boutique 4 estrelas oferece
acomodações amplas com WiFi gratuito e
excelentes vistas das montanhas de El Calafate e
do Lago Argentino.
Tipo de acomodação: Concept

A REGIÃO
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps.

DIFERENCIAIS AURORAECO
+ Viagem privativa, personalizada e flexível;
+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados;
+ Pesquisa constante sobre o destino para sempre oferecer
as melhores opções de acordo com cada perfil;
+ Telefone de plantão durante a viagem.
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VALOR POR PESSOA
US$ 2.270 por pessoa, em acomodação dupla.
OBSERVAÇÕES
 Valores expressos em dólar (US$).
 Os valores descritos na tabela correspondem ao custo por pessoa, em acomodação dupla.
 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
 Valores válidos para viagens realizadas de 29/12/17 a 01/01/18.
INCLUI
 3 noites de hospedagem em El Calafate, no hotel Esplendor El Calafate, na categoria Concept, em apartamento
duplo, com café da manhã.
 Acompanhamento de anfitrião durante todos os passeios.
 Alimentação:
 Dia 2: Almoço tipo Lunch Box.
 Dia 3: Almoço na Estância Cristina.
 Dia 3: Ceia de Ano Novo no hotel.
 Todos os traslados rodoviários previstos no roteiro.
 Ingressos para o Parque Nacional.
 Passeio de mini trekking e navegação próxima ao Glaciar Upsala com Estância Cristina.
 Seguro viagem.
NÃO INCLUI
 Passagens aéreas.
 Despesas de ordem pessoal.
 Early check-in ou late check-out.
 Bebidas nos jantares.
 Gorjetas.

MAIS ROTEIROS

NEWSLETTER

Gostou do roteiro, mas quer conhecer outras opções
neste e em outros destinos? Ótima ideia. Clique no botão
para ser redirecionado à página correta no nosso site.

Assine nossa newsletter semanal para ficar por dentro
das novidades: saídas especiais, descontos e outras
oportunidades exclusivas Auroraeco.

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

REVISTA AURORAECO

COBERTURA ADICIONAL

Receba em casa, gratuitamente, a revista Host & Travel
by Auroraeco. Basta cadastrar-se no nosso site, é muito
rápido! Conheça em detalhe destinos e viagens incríveis.

Quando o assunto é viagem, uma ótima ideia é protegerse contra os imprevistos. Para isso, oferecemos a
Cobertura Adicional de Cancelamento. Saiba mais!

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI
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PAGAMENTO E CANCELAMENTO
DEPÓSITO + CARTÃO DE CRÉDITO
 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem + acréscimo relativo ao IRRF (6,38%) sobre o valor
final da viagem.
 Cartão de crédito: Saldo em até 3x sem juros, pago no ato da compra.
 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard.
DADOS BANCÁRIOS
AURORAECO VIAGENS
CNPJ: 04.964.782/0001-30
Banco: Itaú

Banco: Santander

Agência: 7122

Agência: 0985

Conta Corrente: 07489-6

Conta Corrente: 13000251-2

DOCUMENTOS
 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar
a sua reserva.
 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos
casos de embarque em menos de 30 dias.
POLÍTICA DE CANCELAMENTO
 Multa de 10% sobre o valor pago se o cancelamento ocorrer com pelo menos 31 dias de antecedência em
relação à data do início da viagem.
 Multa de 20% caso o cancelamento ocorra de 30 dias a 21 dias antes da data do início da viagem.
 Caso o cancelamento ocorra com 20 dias ou menos de antecedência em relação à data do início da viagem,
poderá haver uma multa maior que 20%, mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela
Auroraeco.

www.auroraeco.com.br | reservas@auroraeco.com.br | (11) 3086-1731 | Facebook | Instagram

