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Vols Previstos 

BARCELONA - BUENOS AIRES              23 NOVEMBRE    
BUENOS AIRES - BARCELONA              06 DESEMBRE    

23 novembre  BARCELONA – BUENOS AIRES

Presentació a l'aeroport per agafar el vol amb destinació a Buenos
Aires. Nit a bord
Arribada a l'aeroport d'Ezeiza i trasllat a l'hotel. A la tarda farem una
visita de mig dia de la capital argentina. En aquest recorregut es
podran apreciar els diferents "Barris de Buenos Aires" L'Avinguda 9 de
Julio amb l'Obelisc, Avinguda de Maig que comença a la Casa Rosada i
continua fins a la Plaça dels Dos Congressos, San Pedro Telmo (San
Elmo) amb la seva famosa Plaça Dorrego i els antiquaris, la Boca amb
Caminito de Don Quinquela Martín, Puerto Madero al barri més nou i
més car de la ciutat ...
Sopar i allotjament a l'hotel Panamericano o similar

22 novembre  BARCELONA – BUENOS AIRES

Trobada al Museu de Badalona a les 22:00h. A continuació ens
dirigirem cap a l'aeroport del Prat de Barcelona, Terminal 1. 
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25 novembre BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN

Esmorzar a l'Hotel. Ens dirigirem a l'aeroport per agafar el vol cap a Trelew.
Arribada i trasllat a l'hotel Dazzler de Puerto Madryn. tarda lliure

26 novembre PUERTO MADRYN 

Esmorzar a l'Hotel. Excursió de dia complet a la Península Valdés. Coneixerem la
reserva de fauna oceanica d'aquesta zona. Dinarem al Far de la Punta Delgado per
seguir a la tarda la observació de balenes, elefants i lleons marins
Allotjament.

27 novembre PUERTO MADRYN – USHUAIA

Esmorzar a l'hotel. Trasllat a l'aeroport per sortir en el vol destinació Ushuaia.
Arribada i trasllat a l'hotel ALBATROS.

28 novembre  USHUAIA-P.N. TIERRA DE FUEGO

Esmorzar a l'Hotel. 
Sortida per realitzar la visita al Parc Nacional de Tierra del Fuego. Excursió de 4
hores de durada per una de les Àrees Naturals Protegides més importants del
País. Sortirem del centre de la ciutat, rumb al S.O. recorrent paisatges costaners i
ens aturarem a l'Estació del Ferrocarril Austral Fueguino on els passatgers
podran entrar al Parc a bord del famós Tren de la fi del Món. A continuació,
recorregut pels diferents punts d'atracció com Badia Ensenada.
Després seguirem fins al Llac Roca on observem la geografia de la Isla Grande De
la Tierra del Fuego agermanada amb la República de Xile.
Després de realitzar una caminada pel bosc prendrem un descans on reposarem
forces assaborint una xocolata, o un cafè a "La casita del Bosque", confiteria
situada a la vora del riu Lapataia.
A la tarda retorn a l'hotel. Allotjament.

29 novembre USHUAIA  “CANAL DE BEAGLE” - CALAFATE

Esmorzar a l'Hotel. Al matí sortida a l'excursió del: CANAL D'BEAGLE - ILLA DELS
LLOPS I DELS OCELLS
En modernes embarcacions, dotades del màxim confort, es navega entre les Illes
Bridges i l'Arxipèlag i Far de Les Eclaireus, afloraments rocosos al mig del Canal de
Beagle, que acompanyen les cadenes muntanyoses que tanquen aquest magnífic
pas interoceànic. Una excel·lent oportunitat per albirar mamífers marins i aus
sense pertorbar-los.
A la tarda trasllat a l'aeroport destí Calafate
Sopar i allotjament a Hotel Xenia o similar

 

 

24 novembre BUENOS AIRES 

Esmorzar i excursió al Delta i Tigre, navegant pel canal costaner del
Rio de la Plata. Dinar i tarda lliure
A la nit sopar Tango i allotjament a l'hotel
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30 novembre EL CALAFATE – GLACIARS – EL CALAFATE

Esmorzar a l'Hotel. Trasllat des de l'hotel cap al Paratge Punta Bandera.
Embarcament al Port Privat La Soledad. El recorregut s'inicia amb rumb nord-oest,
passant per Punta Avellaneda i Boca del Diablo.
Continuem solcant el llac Argentí rumb sud, pel Canal Spegazzini per arribar a la
glacera del mateix nom. Es serveix el dinar gaudint d'aquest meravellós paisaje.Cap
a la tarda el Crucero Leal arriba a Lloc de Las Vacas, bahía summament tranquil·la
dins del Canal Spegazzini-, on silencia els seus motors per permetre als passatgers
compartir una interessant caminada coordinada pel nostre equip de guies.
Posteriorment retornem pel Braç Nord, per dirigir-nos al port Privat La Soledad.
Trasllat a l'Hotel. Allotjament.

1 desembre EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CALAFATE

Esmorzar a l'hotel. Ens traslladarem fins a la Glacera Perito Moreno, única al món en
constant avanç. Durant la visita recorrerem les diferents passarel·les que ens
permeten contemplar la famosa glacera, declarada Patrimoni de la Humanitat. En
acabar la visita tornarem al nostre hotel.

2 desembre EL CALAFATE – ESTANCIA CRISTINA – EL CALAFATE

Esmorzar a l'Hotel. El recorregut parteix des del Port Punta Bandera.
El vaixell navega entre blocs de gel i recorre el front occidental de la Glacera Upsala
fins arribar a destí. Allà mateix, a més de gaudir d'un típic menú argentí, Hi podran
realitzar diverses activitats: caminades, travesses en 4x4, cavalcades i hiking. Retorn
a l'Hotel. Allotjament.

3 desembre  EL CALAFATE - PUERTO IGUAZÚ 

Esmorzar. Matí lliure fins al migdia en què ens traslladarem a l'aeroport per agafar el
vol d'AEROLÍNIES ARGENTINES que ens portarà fins a Buenos Aires, enllaçant a Puerto
Iguazú. A l'arribada a Iguazú trasllat a l'hotel. Allotjament hotel Portal De Iguazú. 

4 desembre  CASCADES D'IGUAZÚ 

Esmorzar bufet a l'hotel. Avui dedicarem el dia a conèixer les cascades des del costat
argentí. A la tarda en privat ens dirigirem a la frontera brasilera, per veure una altra
perspectiva.
Retorn a l'Hotel. Allotjament.

5 desembre  PUERTO IGUAZÚ – BUENOS AIRES

Esmorzar. A l'hora indicada trasllat a l'aeroport per agafar el vol amb el qual tornarem
a Buenos Aires. Tarda lliure i allotjament en hotel Panamericano.

6 desembre  BUENOS AIRES - BARCELONA

Esmorzar. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport. Vol destí Barcelona.
Nit a bord.

7 desembre   BARCELONA
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PREU
 
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 5.100 €
  - Taxes: 495 €
  - Suplement hab. Ind. 850 €
 
 
Important:
 
  - En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una
paga i senyal de 500 € per persona
  - Viatge acompanyat des de Badalona amb un màxim
de 25/30 persones.
 
 
Serveis inclosos:
 
  - Vols amb facturació d'una maleta
  - Hotels indicats de 4 * cèntrics.
  - Pensió Completa durant tot el viatge.
  - Guia des de Badalona durant tot el viatge.
  - Autocar privat per al nostre grup.
  - Guies locals de parla espanyola.
  - Entrades dels monuments que es visiten.
  - Taxa turística.
  - Assegurança de viatge.
 
Serveis no inclosos:
 
  - Maleters.
  - Begudes.
  - Propines pel guia i xofer.


