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ARGENTINA 
 

Balenes i glaceres 
 

VIATGE A MIDA – 14 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Argentina?  
 
Viatjar a l'Argentina és referir-se a la gran varietat de climes i paisatges, els grans parcs i reserves naturals que hi ha 
entre el tròpic i l'Antàrtida. N'hi ha prou amb mirar un mapa per a adonar-se de les immenses possibilitats de viatge que 
ofereix un territori tan gran i divers. La infinitat de publicacions de viatge que hi ha en les llibreries ofereixen una àmplia 
descripció de la grandiositat dels espais naturals i una visió entre reduccionista i folklòrica dels pocs pobles que han 
aconseguit sobreviure a pesar que les adversitats de tota mena els han convertit en cultures residuals. Des dels 
espectaculars paisatges muntanyencs del nord i els alts cims de l'Aconcagua fins a les gelades terres de l'Antàrtida, hi ha 
tota una gamma de paisatges, climes, ciutats i llocs tan interessants, que serien necessaris anys de viatge per a conèixer 
en profunditat. 

 Mapa de la ruta 
 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Buenos Aires   

2 Buenos Aires  Trelew  Punta Tombo  Puerto Madryn  Hotel 

3 Puerto Madryn E Hotel 

4 Puerto Madryn  Trelew  Ushuaia E Hotel 

5 Ushuaia E Hotel 

6 Ushuaia E Hotel 

7 Ushuaia  Calafate E Hotel 

8 Calafate  E  Hotel 

9 Calafate E Hotel 

10 Calafate   Buenos Aires E Hotel 

11 Buenos Aires E Hotel 

12 Buenos Aires E Hotel 

13 Buenos Aires  Barcelona o Madrid E  

14 Barcelona o Madrid    

EXTENSIÓ A IGUAZÚ 

1 Buenos Aires  Iguazú   Hotel 

2 Iguazú E Hotel 

3 Iguazú  Buenos Aires  E  

EXTENSIÓ A CHALTEN 

1 Calafate  Chalten  Hosteria 

2 Chalten E Hosteria 

3 Chalten  Calafate E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

 
Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  BUENOS AIRES 

Presentació a l’aeroport per volar a Buenos Aires. Nit a bord. 
  
Dia 2 | BUENOS AIRES  TRELEW  PUNTA TOMBO  PUERTO MADRYN 

Arribada a Buenos Aires i enllaç amb el vol a Trelew. Arribada a Trelew i sortida cap a la colònia de pingüins de la reserva 
provincial de Punta Tombo. Després d'un viatge de prop d’una hora i mitja per rutes patagòniques, arribem a la reserva. 
Aquí romandrem no menys de dues hores i mitja per poder recórrer amb temps suficient, tant els senders de la 
Pingüinera com el centre d’interpretació Punta Tombo.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=17hVzwyGyuE20NbthzA92zwJ31yE&ll=-41.87618783175242%2C-63.718333099999995&z=4
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=17hVzwyGyuE20NbthzA92zwJ31yE&ll=-41.87618783175242%2C-63.718333099999995&z=4
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El dinar és lliure per compte dels passatgers i podem fer us de les instal·lacions del lloc. El mateix compte amb una 
Confiteria-Restaurant, banys i senders per interpretar els vents patagònics. A la tarda trasllat a Puerto Madryn i 
allotjament al Dazzler Hotel. 
Nota: Per realitzar aquesta combinació s’ha d’arribar a Trelew al matí. És un dia molt llarg i cansat, però s’aprofita al 
màxim. En altre cas serà necessari afegir una nit o realitzar la excursió en privat. Consultar suplements. 
 
Dia 3 | PUERTO MADRYN (EXCURSIÓ A PENÍNSULA VALDÉS) 

Esmorzar a primera hora i sortida a la Reserva Provincial Península Valdés. A una hora de viatge s’arriba a Puerto 
Piràmides, on s’embarcarà per l’observació de balenes (entre els mesos de juny i desembre), o llops marins i cormorans 
(entre els mesos de gener i Març).  
Durant els mesos d’abril i maig no es faran les navegacions a Puerto Piràmides. Continuació a Punta Delgada, obert de 
setembre a finals de març. Dinar opcional al complex del Far, os en tindrà l’oportunitat de baixar a la platja per apropar-
se als elefants marins. Continuació a Punta Cantor per observar la costa externa de la península i s’arribarà fins a l’inici de 
la Caleta Valdés. Visitem les formacions geològiques de la costa i des d’aquí tornem a l’Istme Carlos Ameghino, on es 
visitarà el centre d’interpretació. Durant el trajecte es podrà observar fauna silvestre terrestre, com guanacs, choiques, 
guineus, mares, piches i altres habitants de l’estepa patagònica. Entre els mesos d’abril i agost el far de Punta Delgada 
està tancat, per la qual cosa no es podrà visitar i el dinar es programarà a Puerto Piràmides o Caleta Valdés (no inclòs). 
Finalitzades les visites, tornada a Puerto Madryn i allotjament. 
 
Dia 4 | PUERTO MADRYN  TRELEW  USHUAIA 

Esmorzar i a l’hora convinguda trasllat a l'aeroport de Trelew per prendre el vol a Ushuaia. Arribada i trasllat a l’hotel. 
Resta del dia lliure al centre urbà més austral del mon, font d’inspiració de mites i llegendes que perduren encara per als 
que mai van trepitjar aquestes terres o van navegar els mars del Sud. Allotjament al Hotel Mil810.  
 
Dia 5 | USHUAIA (VISITA DEL LLAC ESCONDIDO I FAGNANO) 

Esmorzar. Deixarem la ciutat d'Ushuaia transitant la Ruta Nacional N º 3 (panamericana) cap al nord de l'illa, per accedir 
als Andes Fueguinos a través de valls cobertes per turbales. Recorrerem les valls Carbajal, dels Huskies, Terra Major i Les 
Cotorres, on és possible, durant l'hivern la pràctica de l'esquí de fons. El proper punt del recorregut serà el Pas Garibaldi 
(450 mts sobre el nivell del mar), on creuarem la Serralada dels Andes, amb la bella vista dels Llacs Amagat i Fagnano. Des 
d'allà començarem el descens i després de visitar l'hostatgeria Petrer a la costa del Llac Amagat continuarem fins arribar a 
la zona de les serradores, en particular a la serradora Martínez, avui desactivat, a la costa del Llac Fagnano des d'allà 
iniciarem el retorn a la ciutat, aturant abans a degustar el típic rostit de xai fueguino (no inclòs). Allotjament.  
 
Dia 6 | USHUAIA (VISITA P. N. TIERRA DE FUEGO I CANAL DE BEAGLE) 

Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional situat a 11 quilòmetres de la ciutat. S'anirà fins a les faldes de Monte Susana, on 
treballaven els antics presidiaris i on es troba l'estació de ferrocarril Austral Fueguino, on es farà un  trajecte en tren del Fi 
del Mon. Es continua en bus cap a Badia Ensenada on es troben les Illes Redonda i Estorbo, i de teló de fons, els monts 
nevats de la Cadena Sampaio (Xile). En el camí de tornada es farà una parada per caminar vorejant el riu i el llac Lapataia. 
Ens dirigirem a l’altre costat del parc a on s’observarà la llacuna Verda i la llacuna Negra i es transitarà pel dic dels castors, 
la senda del qual porta fins la badia de Lapataia. A primera hora de la tarda, excursió en catamarà al Canal de Beagle i Illa 
dels Lobos. Es navega fins al Far de les Eclaireurs a l'arxipèlag del mateix nom. En una de les illes s'observa el vaixell 
Monte Cervantes que va naufragar al 1.930. Ja arribant a l'Illa dels Lobos es podrà observar els llops marins i en complet 
silenci, navegar al voltant de l'illa durant uns 20 minuts per observar el seu hàbitat. Després el catamarà es dirigeix a l'Illa 
dels Ocells per observar els corbs marins magallànics i imperials, albatros, petrells, i fins a 20 espècies d'aus marines. 
Retorn a Ushuaia navegant a través de Paso Chico. Retorn a l’hotel i nit. 
 
Dia 7 | USHUAIA  CALAFATE 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per prendre el vol a Calafate. Arribada i trasllat a l’hotel. Calafate està emplaçat sobre un 
paisatge d'estepa, i sorprèn als visitants per l'amplitud de les seves vistes, el color turquesa del Llac Argentí i la vegetació 
pròpia d'una zona desèrtica. Allotjament a l’hotel Kosten Aike. 
 
Dia 8 | CALAFATE (EXCURSIÓ RIUS DE GEL) 

Esmorzar i trasllat a Puerto de la Cruz (50km), a Puerto Bandera, on s’embarcarà a les 9:00 hores. La navegació recorre el 
braç nord del Llac Argentí fins arribar al Canal Uppsala, on es trobarà amb una espectacular Barrera de Gel. La navegació 
continua entre icebergs fins a arribar al capdavant de la Glacera Upsala, la superfície de 800 quilòmetres quadrats equival 
4 vegades a la Ciutat de Buenos Aires. El proper destí serà la Glacera Spegazzini, la més alta del Parc Nacional. Camí a 
aquesta glacera es podrà observar la Glacera Seca. El recorregut pot ser modificat en funció de les condicions climàtiques 
i de seguretat i / o per decisió del capità de l'embarcació. Finalitzada la navegació, trasllat a l'hotel i allotjament. 
Nota: Es recomana portar un pícnic, no inclòs. 
 
 

https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoI26Gn8-DZg99iEAE/lightbox/CAESTGh0dHBzOi8vaS5naWF0YW1lZGlhLmNvbS9tLnBocD9tPUFRQUJBQUFBbGE0S0FEQmxXUU1GQUo0WmN5RE8wekx6b2VacW1WVDhqSW8?g2lb=4605861%2C4641139%2C4270442%2C4624411%2C4401769%2C4306835%2C26481799%2C4644488%2C2503771%2C4660759%2C2502548%2C4597339%2C4419364%2C4258168%2C4640247%2C2503781%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4672719%2C4317915%2C4673454%2C4291517%2C4284970%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAESBwjlDxAMGAIgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweGJlMDI0YTllY2ZiYjVmNTM6MHg2MmJlMGVjZTBlNjlkMGRi&rp=ENuhp_Pg2YPfYhDboafz4NmD32I4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiok8G8ubP0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI_OiJ3MaX7IMGEAE/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvMzQvMzQ4MDcyLzM0ODA3MmFfaGJfYV8wMTUuanBn?g2lb=4596364%2C4661272%2C4371334%2C4258168%2C4640247%2C2503781%2C4317915%2C4605862%2C4673457%2C4624411%2C4308227%2C4401769%2C4306835%2C4641139%2C4270442%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4419364%2C4644488%2C2503771%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmMKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGBwSBwjlDxALGB0gADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjMIDBIvEi2yASoSKAomCiQweGJjNGMyMzIwNmNmN2JhNTE6MHg2MDdiMGJjNmI4Mjc0N2M&rp=EPzoidzGl-yDBhD86IncxpfsgwY4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiAw6H_ubP0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI-8XY_Mnag4wCEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE54TFQ1bFhfTGJKb3pNcElaRFRkcHZxbkk0OHJHT01hTTFfYUVO?g2lb=4317915%2C4605862%2C4673457%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4258168%2C2503781%2C4640247%2C2502548%2C4597339%2C4419364%2C4644488%2C2503771%2C4624411%2C4401769%2C4308227%2C4306835%2C4645479%2C4270442%2C4641139%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmMKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjMIDBIvEi2yASoSKAomCiQweGJkYmIwY2JlZDY1MjEwZTc6MHgyMTgwZWQ0OWY5NjIyZmI&rp=EPvF2PzJ2oOMAhD7xdj8ydqDjAI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig8OmdurP0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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Dia 9 | CALAFATE (VISITA DE LA GLACERA PERITO MORENO) 

Esmorzar i a partir de les 09:00 am comencem el recorregut pels hotels. Realitzem un trajecte de 80 km, acompanyats per 
un guia del Parc Nacional Les Glaceres, qui ens brindarà tota la informació sobre l'entorn i les característiques d'aquesta 
glacera. Després d'ingressar a la zona de bosc andí patagònic, ens aturarem a la Corba dels Sospirs, 7 km abans d'arribar a 
les passarel·les, per gaudir de la primera vista de la Glacera. Temps per fer fotos i continuació fins als balcons de la glacera 
Moreno, on baixarem del bus per caminar per les passarel·les i obtenir les millors imatges de la glacera. En aquest lloc es 
disposarà de temps lliure per caminar i dinar per compte del passatger. Al voltant de les 15.00 hrs s'inicia el retorn cap a 
El Calafate arribant cap a les 17.00 hrs. 
Nota: Si es desitja, es pot substituir aquesta excursió per un mini trekking al Perito Moreno (suplement 225€). 
També és possible fer un safari nàutic (suplement 40€), encara que el temps és una mica atapeït. 
 
Dia 10 | CALAFATE  BUENOS AIRES 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per volar a Buenos Aires. Arribada, trasllat a l'hotel i resta del dia lliure. Allotjament a 
l’Hotel NH Florida.    
 
Dies 11-12 | BUENOS AIRES 

Esmorzar i dies lliures per visitar una de les ciutats més interessants d'Amèrica del Sud. Cal destacar la zona cèntrica de la 
ciutat amb els seus llocs històrics: la Plaça de Maig, el Cabildo, la Catedral Metropolitana i l'Obelisc són alguns dels punts 
emblemàtics. Barris com Recoleta, San Telmo, La Boca també mereixen una visita. 
Un bon pla per a les nits és sopar en un dels típics bodegons “porteños”, que ofereixen exquisits plats de la cuina local. 
Allotjament. 
 
Dia 13 | BUENOS AIRES  MADRID o BARCELONA 

Esmorzar i dia lliure. Al moment convingut, trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada. Nit a bord. 
 
Dia 14 | MADRID o BARCELONA 

Arribada i fi dels serveis. 
 
EXTENSIÓ A IGUAZÚ 
 
Dia 1 | BUENOS AIRES  IGUAZÚ 

Esmorzar i trasllat a l’aeroport. Vol a Iguazú. Arribada i trasllat a l’hotel. Allotjament a l’hotel Saint George. 
 
Dia 2 | IGUAZÚ 

Esmorzar a l'hotel i excursió de mig dia a les Cascades Argentines. Recorrerem el Circuit Superior (500mts, aprox. 1 hora 
15minuts), on podrem observar des de la part superior Salts com el Bosetti, Dos Hermanas, Adam i Eva, Bernabe Mendez, 
Mbiguá i Sant Martí. Continuarem pel Circuit Inferior (1300mts, aprox. 2 hores), acompanyats d'un guia professional i on 
podrem gaudir dels salts des de la part mitjana dels mateixos. Prendrem un tren cap a la Gola del Diable (aprox. 18 
minuts) i en arribar recorrerem les passarel·les (1200 metres aprox.) Per delectar-nos amb l'espectacular balcó del salt de 
major importància de les Cataractes: la Gola del Diable. Retorn i allotjament. 
 
Dia 3 | IGUAZÚ  BUENOS AIRES 

Esmorzar. Matí lliure. Trasllat a l’aeroport i vol a Buenos Aires.  
 
Nota: L’extensió es pot fer al principi o al final del viatge.  
 
EXTENSIÓ A CHALTEN 
Dia 1 | CALAFATE  CHALTEN 

Trasllat des de l'hotel de Calafate a la terminal de l'autobús. Sortida en bus regular fins a l’hostatgeria El Chalten. Arribada 
i resta del dia lliure. Allotjament a l’Hostería el Puma. 
Nota: El bus te sortida a les 08.00, 12.30, 13.30 i 18.00 hores. Confirmar segons època de l’any. 
 
Dia 2 | CHALTEN 

Des del Chalten surten nombrosos itineraris ben senyalitzats que recorren el parc. La majoria dels itineraris no necessiten 
experiència prèvia en muntanya i és possible visitar miradors espectaculars amb poc esforç. Hi ha altres rutes que si 
necessiten d'un guia. Allotjament. 
 
Dia 3 | CHALTEN  CALAFATE 

Esmorzar i sortida amb autobús a Calafate. Arribada i trasllat a l'hotel de Calafate o l'aeroport per agafar el vol al següent 
destí. 
Nota: el bus te sortida a les 08.00, 12.30, 13.00, 18.00 i 19.30 hores. Confirmar segons època de l’any. 

https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIiOiSkqvo0evwARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9kaDJCbXdFQVJ5cmhNU29kQ3QzT3VkaWltYTJLNFl6OVYwZ2ZD?g2lb=4270442%2C4645479%2C4641139%2C4306835%2C4308227%2C4401769%2C4624411%2C2503771%2C4644488%2C4419364%2C4597339%2C2502548%2C2503781%2C4640247%2C4258168%2C4371334%2C4661272%2C4596364%2C4673457%2C4605862%2C4317915%2C4291517%2C4284970%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBQSBwjlDxAMGBUgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDk1YmNjYWNiMDE1ZGRiMjk6MHhmMGQ3NDc0MmIyNDRiNDA4&rp=EIjokpKr6NHr8AEQiOiSkqvo0evwATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjQ6qbOurP0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIsMr2htjHhM3YARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9meVdVSlNGc252ZjFidFJpUTZkM3VfU0F5b3o3Tm9VR0IyWGg0?g2lb=2503781%2C4640247%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4673457%2C4317915%2C4605862%2C4645479%2C4270442%2C4641139%2C4401769%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4644488%2C2503771%2C2502548%2C4597339%2C4419364%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBYSBwjlDxAMGBcgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDk0ZjY5MjM0MjFjNTUyYzM6MHhkODlhMTIzZDgwZGRhNTMw&rp=ELDK9obYx4TN2AEQsMr2htjHhM3YATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjg4sjourP0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsIpbfSrL6UgdHKARAB/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvNzUvNzUxNzUwLzc1MTc1MGFfaGJfYV8wMDQuanBn?g2lb=4673454%2C4317915%2C4672719%2C4596364%2C4661272%2C4371334%2C4258168%2C4640247%2C2503781%2C2502548%2C4419364%2C4597339%2C4644488%2C2503771%2C4660759%2C4624411%2C4401769%2C4306835%2C26481799%2C4605861%2C4641139%2C4270442%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGBoSBwjlDxALGBsgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgZCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweGJkYmQwM2ZiOGE2OTFhMGY6MHhjYWEyMDRhM2U1OTQ5YmE1&rp=EKW30qy-lIHRygEQpbfSrL6UgdHKATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiYgKqd8rP0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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 PREU PER PERSONA 2021-2022 
 
SERVEIS DE TERRA: (Tarifes vàlides fins 28 Febrer 2022) 
Mínim 2 persones:  1.720€  
 
EXTENSIÓ A CATARATES D’IGUAZÚ 
Mínim 2 persones:  170€  
 
 
EXTENSIÓ A CHALTEN 
Mínim 2 persones:  320€ 
 
Preus no vàlids per Nadal i cap d’any. Consultar condicions especials. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per l'increment del preu del transport (inclòs el cost del 
carburant), de les taxes i els impostos, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al novembre 2021. En cap cas, 
es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge. L'opció d'establiments o serveis diferents als 
cotitzats, ja sigui per falta de disponibilitat o per decisió del client, comportarà una variació en el preu. 
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Allotjament 11 nits en hotels de 3 estrelles amb esmorzar.  

• Excursions especificades en servei regular amb altres viatgers.  

• Entrades als Parcs Nacionals visitats.  

• Bitllet de tren Fin del Mundo. 

• Trasllats compartits en regular aeroport/hotel/aeroport. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.500 €  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del covid-19 

 
Extensió Iguazú 

• Allotjament 2 nits en hotel de 3 estrelles amb esmorzar.  

• Visita de les cataractes argentines en servei regular.  

• Trasllats compartits en regular aeroport/hotel/aeroport.  
 
Extensió Chalten 

• Allotjament 2 nits en hosteria amb esmorzar.  

• Bus de línia regular. 

• Trasllats compartits terminal de bus/hotel/terminal de bus. 
 
NO INCLOU  

• Bitllet d’avió internacional i domèstics: (Tarifes calculades en base a la companyia AIR FRANCE/KLM en classe L, 
vols internacionals i domèstics amb AEROLINEAS ARGENTINAS en classe L). Sortides Madrid/Barcelona: 1.800€ 
(taxes d’aeroport incloses calculades al novembre/21). Suplement aeri per l’extensió a Iguazú: 210€. L'opció 
d'altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Excursions opcionals. 

• Taxes d’allotjament a Iguazú. 

• Qualsevol altre servei no especificat.  
 
 SORTIDES 
 
Sota comanda per un mínim de 2 persones. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que 
considereu segons els vostres interessos.  Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports 
d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%20-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 CANCEL·LACIONS 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-
nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar 
en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de 
sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i 
Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
VISATS 
No és necessari visat per estades inferiors a 90 dies. El passaport ha de tenir una validesa mínima de 3 mesos. 

 
VACUNES 
Recomanem consultar la web del Ministeri d’assumptes exteriors i cooperació.  

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE 
El viatge proposat recorre els punts més importants de la Patagonia argentina, incloem les visites més interessants a 
cada lloc. Degut als elevats preus dels serveis, les excursions, visites i trasllats les són amb serveis compartits amb altres 
viatgers. Per aquells que vulguin gaudir de la natura i fer alguna caminada oferim extensions al Chalten. També hem 
previst una extensió a les cascades d’Iguaçu, aquesta es pot fer al principi del viatge, al final del recorregut patagònic o al 
final de l’estada a Buenos Aires. A Iguaçu es pot llogar un cotxe per visitar la zona amb llibertat o be fer excursions, així 
com fer la visita des de la part brasilera de les cataractes.  
La ruta és una proposta que adaptarem segons els interessos de cada viatger. Es pot modificar l’ordre de les visites en 
cas que les connexions aèries no siguin les idònies.  Hem previst hotels de categoria turista, al ser un viatge a mida, es 
poden modificar demanant el suplement per hotels de categoria superior. 
Època observació d'animals a Península Valdés: 
Aus: tot l'any. 
Balenes: de juny a mitjans de desembre. 
Elefants i Llops marins: tot l'any. 
Pingüins: d'octubre a març. A principis de desembre, Punta Tombo és tot un espectacle ja que estan amb les cries. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Pes argentí (ARS), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
Igual que en els altres països de Sud-Amèrica, que es troben sota la línia d'Equador, a Argentina l'hivern es desenvolupa 
de juliol a octubre, mentre que l'estiu s'estén de desembre a març. L'hivern és fred, plujós i amb dies curts, es recomana 
visitar la zona nord i nord-oest del país, ja que les pluges disminueixen igual que la calor en aquesta estació. L'estiu és 
calorós i humit, els dies són llargs, sent aquesta l'època més recomanable per a visitar la Patagonia i els Andes 
meridionals. El nord és subtropical amb pluges durant tot l'any, mentre que al sud, la Terra del Foc té un clima sub-
glacial. La zona central és temperada, encara que pot ser calenta i humida durant l'estiu (de desembre a febrer) i refresca 
a l'hivern. 
 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS D’ARGENTINA   
 
Utilitza l’ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Argentina  
que pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS  Les condicions generals es troben a la nostra web. 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=10
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=ARS
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.altair.es/cat/libros-zona/argentina-01DA/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

