DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS. NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO.

Fiordes da Terra do Fogo
PUNTA ARENAS - USHUAIA
5 dias / 4 noites
Saídas: Datas pré-determinadas

29 anos de experiência e qualidade!
A patagônia é uma das mais belas regiões do Planeta e compreende uma imensa área ao sul do continente
americano. Neste roteiro de cruzeiro, aprenderemos sobre a fauna, flora, história e geografia desta lendária região
através de interessantes palestras ministradas pelo Grupo de Expedição dos Cruzeiros Australis, que serão
realizadas a bordo e em terra.
1º Dia – ... / Punta Arenas
Chegada em Punta Arenas por conta do passageiro. Início do roteiro com entrada entre 13:00 e 17:00 horas no
Porto Arturo Prat para embarque no cruzeiro às 18:00 horas. Coquetel de recepção e boas vindas a bordo. A tarde,
o navio seguirá para o Fim do Mundo, através do mítico Estreito de Magalhães e do Canal de Beagle, navegará
pela Patagônia e Tierra del Fuego. Pernoite a bordo.
2º Dia – Baía Ainsworth - Ilhotas Tuckers
Ao amanhecer, a navegação continuará através do Seno
Almirantazgo até chegar às imediações do Glacial
Marinelli na Baía Ainsworth, em plena Cordilheira Darwin
e dentro do Parque Nacional Alberto De Agostini.
Caminhada para explorar um dique de castores e o
maravilhoso bosque sub-antártico que o rodeia. Após o
almoço, visita as ilhotas Tuckers onde avistaremos as
colônias dos pingüins de Magalhães (uma ave que vive
apenas no hemisfério sul) e cormorões desde os botes
Zodiac. Em setembro e abril este passeio é substituído
por Baía Brookes, onde desembarcaremos para uma
caminhada perto da geleira. Pernoite a bordo.
ATENÇÃO: Em setembro e abril esta excursão será
substituída por Glaciar Brookes.
3º Dia – Glaciar Pia - Avenida dos Glaciares
Navegação pelo braço noroeste do Canal Beagle para entrar no Fiorde Pia e desembarcar perto do glaciar de
mesmo nome. Início da excursão até um mirante que oferece excelentes condições para a observação do cordão
montanhoso, de onde se origina este impressionante glaciar e todo seu deslocamento até cair no mar.
Continuação da excursão passando pela majestosa vista da "Avenida dos Glaciares”. Pernoite a bordo.

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br

4º Dia – Cabo Horn - Baía Wulaia
Desembarque na Baía Wulaia, lugar histórico que foi um
dos maiores assentamentos de nativos canoeiros
Yámanas na região. Charles Darwin desembarcou neste
lugar durante a sua viagem a bordo do HMS Beagle em
23 de janeiro de 1833. Este lugar também oferece uma
beleza hipnótica de sua vegetação e geografia. Chegada a
um mirante caminhando pelo bosque de Magalhães no
qual crescem lengas, coigües, canelas e samambaias e
outras espécies. Pela tarde, navegação pelo Canal Murray
e Baía de Nassau para chegar ao Parque Nacional Cabo
de Hornos onde desembarcaremos se as condições
climáticas permitirem. O lendário Cabo Horn foi
descoberto em 1616; é um promontório quase vertical de
425 metros de altura. Durante anos foi uma importante
rota de navegação entre os oceanos Pacífico e Atlântico. É
conhecido como o fim do mundo. Foi declarado Reserva da Biosfera pela UNESCO em junho de 2005. Pernoite a
bordo.
5º Dia – Ushuaia / ...
Chegada em Ushuaia, cidade mais importante da Terra do
Fogo e a mais austral do mundo. Desembarque no porto
às 08:30 horas. E fim dos nossos serviços.
OBSERVAÇÕES: As excursões descritas nos itinerários
são normalmente possíveis de ser realizadas. Não
obstante, a empresa reserva o direito de alterar, mudar
ou omitir parte do itinerário sem aviso prévio, seja
motivada pelo bem-estar e segurança dos passageiros,
para a preservação adequada do meio ambiente ou em
caso de circunstâncias extraordinárias, casos fortuitos ou
de força maior que o exija. Pelos mesmos motivos, a saída ou chegada das embarcações poderão estar sujeitas a
eventuais mudanças. Da mesma forma, não há qualquer garantia de visualizar aves e animais já que a localização
destes é variável.

*** DESTAQUES DO ROTEIRO ***
- Promoção Early Penguin 2019, que beneficia aos que comprarem sua passagem até julho de 2019;
- Oportunidade única e por tempo limitado para descobrir o extremo mais austral da Patagônia;
- Cruzeiro de Expedição All Inclusive (café da manhã, almoço e jantar);
- Rota de Navegação: expedição com o objetivo de apresentar a região e a Patagônia ao mundo, mostrando o dia
a dia no cruzeiro, lugares que a serem visitados, clima e etc;
- Glaciologia da Patagônia: explicação dos processos naturais que levaram a paisagem do planeta, da Patagônia e
Tierra del Fuego, a origem dos glaciais, suas formas, cores, seus estados passados e atuais;
- Visita à sala de Máquinas e Ponte de Comando.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
Opção
1
2
3

Cidade

Noites

Acomodação

Categoria

Punta Arenas
Ushuaia

4

M/V Stella Australis

Standard B

Punta Arenas
Ushuaia

4

M/V Stella Australis

Standard A

Punta Arenas
Ushuaia

4

M/V Stella Australis

Superior AAA
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PARTE TERRESTRE
US$ = Dólar americano / R$ = Real
Opção

Promoções
aplicadas

1

Não aplicada
promoção nesta
opção.

Validade

US$ 400 OFF POR
PASSAGEIRO
-> Promoção já
aplicada.

2

3

US$ 400 OFF POR
PASSAGEIRO
-> Promoção já
aplicada.
US$ 400 OFF POR
PASSAGEIRO
-> Promoção já
aplicada.

21 e 29Set’19
7, 15, 23 e 31Out’19
8, 16 e 24Nov’19
2, 10, 18 e 26Dez’19
21 e 29Set’19
7, 15, 23 e 31Out’19
8, 16 e 24Nov’19
2, 10, 18 e 26Dez’19
21 e 29Set’19
7, 15, 23 e 31Out’19
8, 16 e 24Nov’19
2, 10, 18 e 26Dez’19
21 e 29Set’19
7, 15, 23 e 31Out’19
8, 16 e 24Nov’19
2, 10, 18 e 26Dez’19

Por pessoa em US$

Por pessoa em R$

QUARTO
DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

QUARTO
DUPLO

QUARTO
INDIVIDUAL

1.565
1.960

2.348
2.940

6.323
7.918

9.486
11.878

2.478

3.717

10.011

15.017

1.722
2.220

2.783
3.530

6.957
8.969

11.243
14.261

2.777

4.366

11.219

17.637

2.450
3.131

3.875
4.897

9.898
12.649

15.655
19.782

3.874

6.011

15.651

24.284

1.165
1.560

1.948
2.540

4.707
6.302

7.868
10.262

2.078

3.317

8.395

13.401

À incluir imposto

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e
alteração sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o
câmbio de US$ 1 = 4,04 da data de 07/06/2019 e estão sujeitos à variação cambial.
ATENÇÃO: Promoção válida para reservas e compras entre dia 4 de junho e 31 de julho de 2019 ou até esgotar o
estoque (10 cabines). O pagamento total da reserva deve ser feito até o término da promoção. Válida para saídas
entre setembro e dezembro de 2019, em todas as cabines, exceto cabines categoria B. O desconto aplica-se por
passageiro, por trecho. Para menores de 12 anos somente é aplicável 50% da promoção (US$ 200 pp). Não inclui
taxas de embarque ou gorjetas. Não cumulativo com outras promoções ou benefícios. Não reembolsável.

O que inclui:
-

04 (quatro) noites de hospedagem em acomodação standard com café da manhã;
Regime de alimentação all inclusive (café da manhã, almoço e jantar) exceto bebidas alcoólicas;
Coquetel de boas-vindas a bordo;
Desembarques diários em Zodíacs;
Navegação pelo Estreito de Magalhães, Canal Beagle e Cabo Horn.

O que não inclui:

- Passagem aérea;
- Passaportes e vistos consulares;
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;
- Imposto do porto, taxa de migração e a taxa do parque nacional. O custo por pessoa da rota Punta Arenas –
Ushuaia é de aproximadamente US$ 65 por pessoa;
- Passeios opcionais e/ou sugeridos;
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;
- Seguro viagem;
- O que não estiver especificado como incluído.
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Informações Gerais:
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá
ser feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia;
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300.
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito
(Mastercard, Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de
crédito.
* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito.
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou
Diners).
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do
Contrato de Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de
serviços turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Observações Importantes
- O navio M/V Stella Australis possui capacidade para 210 pessoas e 100 cabines.
- Tamanho das cabines: Standard: 177 sq.ft. / 16,5 m2 e Superior: 220 sq.ft. / 20,5 m2.
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos
países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de
imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se
a apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte
o site da Polícia Federal;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos
internacionais;
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações
sem prévio aviso.
DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)

CHILE



É permitido o embarque com Cédula de
Identidade original (RG) original, desde
que estejam em bom estado de
conservação e emitida há menos de 10
anos. Não serão aceitas carteiras
funcionais (CREA, OAB, CRM, etc), ou
CNH.

Passaporte



Visto

Certificado
Internacional de
Vacina contra Febre
Amarela



✓ - obrigatório

ARGENTINA


É permitido o embarque com Cédula de
Identidade original (RG) original, desde que
esteja em bom estado de conservação e
emitida há menos de 10 anos. Não serão
aceitas carteiras funcionais (CREA, OAB, CRM,
etc), ou CNH.




 - não obrigatório
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