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Sobre

A Patagônia é um dos últimos tesouros a serem descobertos, no planeta, onde as paisagens aparecem com os contrastes
mais extremos, com características geológicas únicas, onde se sente a paz e se respira o silêncio. As paisagens são únicas e
impressionantes e compreendem uma imensa área limitada ao norte pelo Rio Colorado, ao sul pelo Estreito de Magalhães, a
oeste pelo Oceano Pacífico, e a leste pelo Oceano Atlântico.

A imensa Patagônia, com 800 mil quilômetros, fica ao Sul da América do Sul. A maior extensão deste território fica na
Argentina, fazendo fronteira ao leste com o Oceano Atlântico, numa região de águas geladas, por conta das correntes
antárticas, e ricas em espécies marinhas como baleias, focas e pinguins.

O lado Oeste da Patagônia Argentina é delimitado pelas altas montanhas da Cordilheira dos Andes que impedem que a
chuvas que se formam no Oceano Pacífico ultrapassem. O resultado é uma região de contrastes, com grandes extensões
áridas longe das montanhas e picos nevados, cheios de lagos ao seu redor. Os principais destinos turísticos da região são
Puerto Madrin (Península Valdez), El Calafate e Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, localizada na Terra do Fogo.

Dados gerais
Chile - Capital e população: Buenos Aires (2,8 milhões)
Cidades da Patagônia e população: Ushuaia (70 mil) , El Calafate (15 mil) , El Chaten (1 mil)
Idioma: o idioma oficial é o espanhol.
Informações turísticas: www.patagonia.gov.ar
Moeda: É o peso argentino. Veja as taxas de conversão atuais aqui: www.oanda.com. Pode-se fazer a troca no aeroporto ou
no hotel. Indicamos levar dinheiro trocado (dólares ou euros) em notas de valor médio e baixo para facilitar o câmbio.
Quanto levar: Indicamos levar média de US$ 500,00 para gastos locais e com alimentação e algumas compras. Cartões de
crédito não são muito aceitos em El Calafate, El Chalten e Ushuaia.
Fuso Horário: Mesma hora do Brasil, exceto durante nosso horário de verão, quando a Argentina está a uma hora a menos
que o Brasil.

Eletricidade/tomadas: Na Argentina, a voltagem elétrica é de 220 v/50hz, então muita atenção ao levar
aparelhos elétricos para 110 v, pois devem ser usados com transformador. Aparelhos de viagem e laptops
geralmente vêm com um autotransformador de tensão (110 v - 240 v). As tomadas são tipo I.

Dados gerais
Taxas de embarque: As taxas de embarque locais e do Brasil, de segurança aeroportuária e de emigração são cobradas e
devem ser pagas no fechamento do seu pacote.
Alfândega Brasileira: Na chegada ao Brasil são permitidos objetos de uso pessoal, roupas e brinquedos e US$ 500 em
eletrônicos, mais US$ 500 de Free Shop. Para mais informações veja no link do site da Receita Federal.
Embaixada do Argentina no Brasil: (61) 3212-7600
Embaixada do Brasil em Buenos Aires: buenosaires.itamaraty.gov.br Cerrito, 1350 - C10ABB - Caba - tel: + 54 (11) 5246-7400
Ligações para o Brasil: Levar o smartphone pode garantir independência e mobilidade. É possível usar Skype, Whatsapp, Viber
e Facebook Messenger pelo aparelho. Procure sempre utilizar uma rede Wi-Fi, já que o custo com o 3G ou 4G pode ficar
bastante elevado. As operadoras brasileiras têm custos diferentes para roaming internacional. Consulte a tarifa praticada por sua
operadora.
Existe ainda a possibilidade da compra de chip internacional (Sim card) de uma operadora local, possibilitando usar internet
móvel e fazer ligações dentro do destino. O chip vai funcionar de acordo com a operadora local. Então se eles tiverem boa
conexão você pode chegar a ter até 4G, mas a velocidade realmente vai depender da região. Para utilizar, basta o celular ser
desbloqueado e aceitar internet 3G ou 4G, o pagamento é feito conforme o plano escolhido. É possível comprar um chip antes
de sair do Brasil, saiba mais informações como adquirir o chip aqui: goo.gl/MpUvep
Saúde: Em caso de emergência, acionar o seguro-viagem

Para embarque
Documentos necessários
Para embarque: São aceitos somente passaporte (validade mínima de 6 meses) ou RG original (com foto recente, emitidos a menos de
10 anos e, em bom estado de apresentação). Para estrangeiros é necessário RNE original ou Passaporte e RG Original. No fechamento
da reserva, informe qual você levará, pois o número do documento - passaporte ou RG - é passado para a cia. Aérea e deve ser o
mesmo que será apresentado no check-in.
Visto: Não é necessário visto para entrar na Argentina.
Crianças ou adolescentes acompanhados por um dos pais
Autorização do outro genitor com firma reconhecida, conforme o modelo padrão, em duas vias originais.
Passaporte ou carteira de identidade (verificar a documentação exigida pelo país de destino).
Algumas Cias Aéreas exigem contratação de serviço próprio para o embarque de menores desacompanhados de ambos os pais.
Consulte-nos.
Estas informações estão sujeitas a alterações. Abaixo os links pertinentes para consulta
Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 83
Coordenadoria da Infância e Juventude - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Vacina
Não é necessário tomar vacina para entrar na Argentina.

Para comer
Gastronomia
Na Argentina, misto de cultura espanhola com colonização europeia, os costumes alimentares são muito semelhantes
aos do Brasil, em especial à comida gaúcha. A carne de gado e de cordeiro, uma das melhores do mundo, é prato básico
nas refeições. O prato nacional é a parrillada, um tipo de assado feito na grelha onde estão incluídos também os miúdos do boi. O
lanche comum e econômico é o milanesa al pan, um sanduíche recheado com grandes bifes à milanesa, equivalente típico ao bauru
brasileiro. Não deixe de experimentar o doce de Calafate, fruta que dá nome a cidade, e de experimentar os diferentes sabores de
sorvete na sorveteria Acuarela (em El Calafate).

Gorjetas: não há gratificações obrigatórias, mas nos restaurantes é comum deixar para os garçons pelo menos 10%
da conta total. Não é obrigatório, mas nos estacionamentos, postos de gasolina e para os mensageiros nos hotéis
pode ser deixado 1 ou 2 dólares.

Sugestão de Restaurantes
Esta lista de indicações é composta por recomendações da Venturas, feedbacks de seus clientes e pelo ranking do
site Tripadvisor

El Calafate: Link
Makos Fuegos y Vinos - Churrasco. Avenida Del Libertador 1610 - Tel. +54 290 24-93414.
Restaurante Mora - Contemporânea, opções vegetarianas. Rene Favaloro 3548 | Xelena HotelL & Suites - Tel. +54 2902 49-6201.
La Posta - Internacional - ng. Hector Mario Guatti 1350 | Dentro Del Hotel Posada Los Alamos - Tel +54 2902 49-1144.
Barlovento - Internacional, argentina. Calle 2000, N0 141, Villa Parque Los Glaciares | Alto Calafate Hotel Patagonico

Para comer

Ushuaia: Link
Kalma Resto - Mediterrânea, frutos do mar. Calle Antartida Argentina 57 - Tel. +54 2901 42-5786.
Chez Manu - Francesa, frutos do mar. Calle Antartida Argentina 57 | Tierra del Fuego - Tel. +54 2901 42-5786.
Paso Garibaldi Restobar - Frutos do mar, contemporânea. Gobernador Deloqui 133 - Tel. +54 2901 43-2380.
Kaupe - Francesa, frutos do mar. Calle Pte Gral J a Roca 470, Tel. +54 2901 42-2704.
Taberna Del Viejo Lobo - Lanches, argentino. Avenida Gral San Martin 152 Piso 3er | Ultimo piso de la Galería Temática - Historia Fueguina Tel. +54 2901 43-4417.

El Chaten: Link
La Cerveceria Pub e Resto - Variada, pizzas, lanches, sopa. Avenida San Martin 320 - Tel. +54 2962 49-3109.
La Wafleria - Doces, americana. Avenida San Martin 640 - Tel. +54 2962 49-3093.
La Tapera - Argentina, sopa. Antonio Rojo y Cabo Garcia - Tel. +54 2962 49-3195.
Restaurante Ahonikenk Chalten Fonda Patagonia - Variada, massas, sopa. Avenida Gral Guemes 23 - Tel. +54 2962 49-3070.
Techado Negro - Variado, massas, canes. Calle Antonio Rojo 56 – Tel. +54 2962 49-3268.

Para comprar
É interessante andar pelas cidades e visitar as lojinhas e galerias de artesanato local (roupas de couro, lãs de ovelha e alpaca, trabalhos em
pedras, entre outros). Ainda nestas duas cidades há opções de adquirir bons vinhos argentinos e chocolates com preços mais atrativos em
relação aos produtos do free shop. A Receita Federal permite que o viajante traga na bagagem até 12 litros de bebida alcoólica em viagens
internacionais. A contagem não é por unidade, mas sim pelos litros. Por exemplo: 12 litros de vinho correspondem a 16 garrafas.

Arrumando a mala
Temperatura / Clima
A melhor época para visitar esta região é de outubro a março, quando o frio é mais suave e os dias excepcionalmente mais longos. A
temperatura costuma ser amena: aproximadamente 15ºC no verão, com o sol quase quente. No inverno, a temperatura cai
consideravelmente e, a chuva e a neve podem comprometer alguns passeios.
Verão
Amanhecer (crepúsculo matutino) 03h54
Escurecer (crepúsculo vespertino) 23h10
Período
Outubro / Novembro
Dezembro / Fevereiro
Março / Maio
Junho / Setembro

Inverno
Amanhecer (crepúsculo matutino) 09h14
Escurecer (crepúsculo vespertino) 17h57

Diurna
+ 4º / + 11º
+ 8º / + 18º
+ 5º / + 10º
-2º / + 3º

franquia

Noturna
+ 2º / + 7º
+ 6º / +10º
0º / + 6º
-8º / -15º

Para confirmar a bagagem permitida em seu voo, consulte as informações do

de
bagagem

bilhete enviadas pela Cia aérea. Lembre-se de identificá-las e fecha-las com
cadeados. Objetos cortantes ou líquidos devem ser colocados na bagagem a ser
despachada; Não podem ir como bagagem de mão. Se achar necessário use a
proteção oferecida pela True Star Secure Bage (R$ 40 em média).

Sugestão de bagagem

Verifique a estação do ano e as
Temperaturas antes de fazer sua mala.

Calçados
• Bota forrada ou outro sapato fechado para passeios contemplativos.
• Bota | Tênis Outdoor (solado antiderrapante) - Preferencialmente botas, por causa das caminhadas. De cano médio ou alto, costumam
proteger melhor os tornozelos contra torção, porém tenha certeza que estão devidamente amaciadas (pelo menos um mês antes da viagem). No
caso de não ter tempo hábil para amaciar, dê preferência a um tênis que já esteja acostumado. Quanto mais longas forem as caminhadas da
sua viagem mais importante é a altura do cano a ser escolhido, e mais importante ainda ela estar amaciada. Não há necessidade de ser
impermeável. Um calçado só é um bom calçado se for complementado com um bom par de meias (veja item Meias).
• Meias Sintéticas - As específicas de Outdoor (sintéticas de espessura media - Coolmax ou Ultimax) secam mais rápido e são mais
confortáveis mesmo molhadas. Para os pés mais sensíveis, pode ser usado meias finas também sintéticas embaixo da outra mais grossas, isso
ajuda a diminuir a possibilidade de bolhas - NÃO ECONOMIZE EM MEIAS, elas são as principais culpadas pelas bolhas.
• Chinelos para usar no quarto do hotel.

• Binóculos.
• Nécessaire.
• Óculos para sol.

Acessórios

• Câmera fotográfica.
• Protetor Solar - Pelo menos FPS 30 | Protetor Labial.
• Sacos plásticos resistentes para embalar as roupas e para retornar todo o lixo gerado nos passeios.
• Cantil - Os de policarbonato (Lexan) são mais resistentes e não retém sabor.
• Repelente - apesar de ter poucos mosquitos, importante para quem for alérgico a picadas de insetos.

Cuidados: use sempre protetor solar. Levar óculos escuros devido à luminosidade causada pelo gelo e pelos glaciares. Quanto mais perto da
Antártica, menor a proteção da camada de ozônio, portanto os danos causados pelo sol são maiores.

Sugestão de bagagem
Malas e Mochilas
• Mochila Ataque 20/30L - De uso diário nos passeios e onde serão levados os pertences pessoais durante os dias de passeio, quando
levaremos somente o necessário. Você pode optar pela mochila da Venturas na compra da sua viagem.

Vestuário
• Casaco de lã | Boné | Chapéu.
• Uma faixa para proteção das orelhas.
• Calça - Em material sintético (Supplex ou lycra), fleece tipo segunda pele. Evite as de algodão, principalmente jeans, pois quando molhadas
pesam e demoram a secar.
• Camiseta | Blusa Base Layer - (segunda pele) - Tem a função de manter a pele, livre de suor e aquecida em ambientes de baixa
temperatura. Deve ser de tecido sintético como lycra ou poliéster.
• Casaco ou blusa de Fleece - Sintética, retém o mínimo de umidade, ou seja proporciona a função térmica mesmo úmida.
• Capa de Chuva - Impermeável, os transpiráveis são confortáveis quando em movimento, pois condensam menos por dentro.
• Casaco impermeável grosso para baixas temperaturas.
• Par de luvas - normal e impermeável + gorro de lã ou fleece.
• Cachecol ou protetores para o pescoço de fleece.
• Calça Impermeável - Tipo Nylon (sem forro, fino e leve). Para épocas do ano mais frescas ou frias, ajudam como cortar o vento. E para
épocas quentes, contra chuva. Os transpiráveis são mais confortáveis quando em movimento, pois condensam menos por dentro.
• Camiseta Dry Manga Longa - O tipo de material permite secagem rápida e boa ventilação, mangas longas protegem melhor do sol.
• Maiô | Biquíni | Sunga - caso o seu hotel ou pousada possua piscina, jacuzzi ou sauna. Caso contrário é sempre bom ter roupa de banho a
mão já que nunca se sabe o que pode aparecer pela frente.
• Meias Térmicas - De espessura média ou grossa, normalmente de lã, as atoalhadas por dentro, são bem confortáveis. Para serem usadas /
trocadas no final de cada jornada ou à noite.

Informações adicionais
Buenos Aires

Algumas sugestões para quem tem um ou dois dias na capital portenha.

•

Visite o Caminito. As fachadas coloridas do curto calçadão é o centro de uma colônia de artistas encravada no bairro operário de La

Boca. É possível percorrer o Caminito em menos de uma hora e daí seguir para a próxima parada.
•

Vá ao lendário estádio La Bombonera, casa do Boca Juniors. Para conhecer a claustrofóbica arena por dentro, vá até o Museo de la

Pasión Boquense. O ingresso “express” garante a entrada em uma das arquibancadas em dias em que não há jogo, mas ver a bola rolando
para valer não é impossível. O Boca Experience www.bocaexperience.com é um serviço oficial do clube e vende pacotes com bilhete, visita
ao museu, guia turístico e traslados.
•

No mesmo bairro vá comer uma parrilla do bodegón rústico El Obrero. Sugestão: bife de chorizo e tortilla com batatas e cebola.

•

Conheça a região de Puerto Madero. Abandonado e decadente, hoje suas antigas docas e armazéns abrigam escritórios de

multinacionais, lofts charmosos e restaurantes bacanas. Não deixe de ver a ponte suspensa de Santiago Calatrava, os guindastes e
embarcações históricas ancoradas por lá, como o A.R.A. Comandante Sarmiento. É uma ótima caminhada para fazer a digestão.
•

Livraria El Ateneo, localizada em Buenos Aires. O Ateneo Grand Splendid é o perfeito retrato da rica vida cultural de Buenos Aires.

•

Casa Rosada: Na praça onde ela se localizada, a Plaza de Mayo, um grupo de mães de desaparecidos do período da ditadura militar -

que se estendeu por dois períodos entre as décadas de 1960 e 80 - se reúne todas as quintas-feiras, em comovente e desafiante
manifesto.

Informações adicionais

• Próximo dali está a Catedral Metropolitana, com seu interior escuro e silencioso. Suba agora pela Avenida de Mayo, apreciando joias da
arquitetura dos tempos gloriosos de Buenos Aires, como o Palácio Barolo e o Teatro Avenida.
• Parada obrigatória: uma medialuna con queso caliente (croissant recheado com queijo derretido) para acompanhar o chá com leite no
Café Tortoni. O lugar ainda guarda os espelhos, lustres e cristais franceses da época de sua inauguração, em 1858.
• Um pouco mais à frente, está a Plaza del Congreso e a cúpula do Congresso Nacional. Quando a noite ameaçar cair, siga para a
Avenida Nove de Julio, principal artéria viária da cidade e veja as luzes iluminando a mais larga avenida da América do Sul e seu grande
símbolo, o obelisco.
• Assista a um espetáculo de tango. Há as opções almost-Broadway, como o Piazzolla, dramático e belo, e o Señor Tango, um show
espetaculoso, com direito a cavalo no palco. Para quem quiser uma experiência mais intimista, a pedida é o Bar Sur. Não é muito
sofisticado, funciona em um bar de esquina pequeno, com salão apertado (para umas 30 pessoas, no máximo). O esquema é igual ao dos
tangos mais manjados (pacote com jantar ou sem jantar), mas o roteiro é um pouco mais autêntico, com dois excelentes casais de
bailarinos revezando-se durante a apresentação. Cada dupla dança umas três músicas e depois eles convidam os turistas para dançar!
• Conheça uma cafeteria típica. Além do Tortoni, o Bar Plaza Dorrego é ainda mais antigo, com 182 anos. Prefira conhecê-lo em um
domingo.
• Continue o passeio pela Feira da Plaza Dorrego, onde quase 300 barracas vendem de tudo - antiguidades, souvenires, roupas. O
passeio por San Telmo pode terminar antes do almoço, na Calle Defensa. Dois coletivos de moda que merecem uma visita são o El
Mercadillo (no nº 850) e o Adom Club (nº 856).
• A melhor empanada de Buenos Aires é a do El Sanjuanino, local que serve também suculentos cortes de carne e saladas.
• Visite o museu MALBA, referência da pulsante vida cultural da cidade. Seu acervo é instigante: o Abaporu, de Tarsila do Amaral, um
autorretrato de Frida Kahlo e trabalhos de Di Cavalcanti estão logo no primeiro andar.

Fotos
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