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27 OCTUBRE (Diumenge): PUNT D’ORIGEN – BARCELONA – MADRID – BUENOS AIRES 
Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol a les 16’00h destinació a Madrid per enllaçar  en el vol directe 
a les 19’10 h cap a Buenos Aires. Nit a bord. 
  
28 OCTUBRE (Dilluns): BUENOS AIRES – Teatro Colón i Puerto Madero 
Arribada a les 04’20 h. Assistència i trasllat a l’hotel. Check-in immediat. Temps per relaxar-se.  
Esmorzar. Inici de l’excursió visitant l’interior del Teatre Colón, una de les joies mundials pel que fa a 
l’Opera orgull cultural dels “porteños”. Continuació cap a Puerto Madero, on es troben els restaurants més 
famosos de Buenos Aires, per després seguir cap a Palerm, barri residencial per diversos atractius com el 
Zoo, el parc de Palerm, el Planetari etc. Finalment visitarem la Recoleta, un dels barris més exclusius de la 
ciutat, on es troba el famós cementiri, elegants boutiques, restaurants i cafès a l'aire lliure sota els gomers. 
Sopar. Retorn a l'hotel, allotjament. 
 

29 OCTUBRE (Dimarts): BUENOS AIRES – City tour – Show amb 
classe de Tangos “La Ventana” 
Esmorzar a l’hotel. Durant aquest dia descobrirem la bellesa de Buenos Aires 
coneixent el seu Centre Cívic començant per la Plaça de Maig amb la Casa de 
Govern (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana i el Cabildo. També anirem al 
tradicional barri de San Telmo, la màgica atmosfera farà retrocedir en el temps. 
Després ens aturarem a La Boca on es van establir els primers immigrants 
italians, famosa per la seva pintoresca i acolorida arquitectura. Dinar lliure. 
Retorn a l’hotel. Resta de la tarda per gaudir de l’ambient de Buenos Aires. 
Show espectacle de tangos, amb sopar a La Ventana i 1 hora 
d’experiència de classe de tango. Trasllats inclosos. Allotjament a l’hotel. 

 



30 OCTUBRE (Dimecres): BUENOS AIRES – Tigre i Delta del Paranà en premium 
Esmorzar a l’hotel.  Excursió al Delta i Tigre Premium amb dinar. 
Tradicional passeig pel Delta. Navegarem pel Canal Costaner del 
Riu de la Plata, al llarg del qual podrem observar els diferents 
atractius: Clubs Nàutics, les Barrancas de Sant Isidre, el Port d’ 
Oliveres, Ciutat Universitària i l'estadi monumental del Club 
Atlètic River Plate mentre diferents velers, iots i creuers 
acompanyen el recorregut i entrem al Delta del Paraná pel Riu 
Sant Antoni, Capità Sarmiento i Museu.  Allotjament a l’hotel. 
 
31 OCTUBRE (Dijous): BUENOS AIRES – SAN CARLOS DE 
BARILOCHE Circuito Chico i Cerro Campanario 
Esmorzar. A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport per sortir en vol directe a les 09’20 h. destinació a 
Bariloche. Arribada a les 11’40 h. Dinar. Iniciem el Circuit “Chico” amb ascens al Cerro Campanario: Carta 
de presentació de San Carlos de Bariloche. Recorregut d’uns 60 km que s'inicia vorejant el llac Nahuel 
Huapi, el més gran dels llacs de la regió, el qual ens anirà acompanyant en gran part del circuit. A mesura 
que avancem s'observa l'imponent paisatge, el llac, les seves costes i els grans pics muntanyosos. En el Km 
8 del passeig s’arriba a Platja Bonica, el balneari més important de la ciutat i enfront d'ella la Històrica Illa 
Huemul; després es coneix Badia Serena, turó Campanar, podent accedir al cim per mitjà d’un aeri  on hi 
ha una confiteria i una vista excepcional de paisatge de 360 graus. Continuant l'itinerari cap a la península 
de Llao-Llao on es visita la capella Sant Eduard, Puerto Mocador emmarcat pels llacs Perito Moreno i 
Nahuel Huapi, l'hotel Llao-Llao i les seves pistes de golf. En aquest punt el paisatge es converteix en una 
conjunció de colors i formes que donen una impressionant vista d'aquest Parc Nacional Nahuel Huapi. 
Retorn a la ciutat. Allotjament a l’hotel. 
 
1 NOVEMBRE (Divendres): BARILOCHE Navegació Isla Victoria i Bosque Arrayanes 
Esmorzar. Després d’esmorzar trasllat al port mocador, lloc enclavat a la península del Llao Llao. 
Navegació pel meravellós llac Nahuel Huapi i admirar el color de les seves aigües, la verdor de les costes i 
pics nevats. Arribarem al port Quetrihué, on trobarem el bosc de les Arrayanes que dona nom al parc 
nacional. Aquest arbre inconfusible de més de 500 anys d’antiguitat, per la seva escorça de color canyella i 
les seves flors blanques. Recorrerem interessants senders i s’iniciarà una nova navegació cap a l’illa 
Victoria, al Puerto Anchorena. Visita d’aquesta d’illa habitada per aborígens des de fa millers d’anys que 
van deixar evidencies a les pintures rupestres en coves de l’illa. Descobrirem la flora i la fauna d’aquesta 
zona. Dinar en càtering durant la navegació. Retorn a Bariloche. Allotjament a l’hotel. 
 
2 NOVEMBRE (Dissabte): BARILOCHE San Martin de los Andes por la ruta de los 7 lagos 
Esmorzar a l’hotel. I excursió de tot el dia a San Martin de los Andes, la Patagonia Andina.  
Creuant el Riu Limay, sortirem de la província de 
Rio Negro i ens endinsarem a la província del 
Neuquén, fins trobar-nos amb la ciutat de Villa 
la Angostura on farem un passeig. Per el camí, 
vorejarem la costa nord del Llac Nahuei Huapi. 
Tindrem una vista preciosa de l’Illa Victoria i 
passarem per un bosc preciós d’Arranyanes. 
Iniciarem a continuació el camí dels 7 llacs, fins 
arribar a la ciutat de San Martin de los Andes. 
Dinar. Temps lliure per passejar per la ciutat.  
De tornada per el mateix camí, pararem en 
miradors que no ho hem fet durant al matí. 
Retorn a Bariloche. Allotjament a l’hotel. 
 
3 NOVEMBRE (Diumenge): BARILOCHE – EL CALAFATE   
Esmorzar. A l’hora convinguda, trasllat de l’hotel a l’aeroport. Sortida en vol directe, a les 11’55 h. 
destinació a El Calafate. Arribada a les 13’40 h. Trasllat a l’hotel. Tarda lliure en aquesta ciutat, capital de 
les glaceres patagòniques i gaudir del seu ambient de muntanya. Sopar en restaurant local. Allotjament 
a l’hotel.  

 



4 NOVEMBRE (Dilluns): EL CALAFATE – GLACERA PERITO MORENO  
Esmorzar a l’hotel. Dia complet a la Glacera Perito Moreno.  
Partint des de El Calafate, després de 80 km. arribem a la Glacera Perito Moreno. Gaudirem del paisatge 
del llac Argentí (1560 km2 de superfície) i la seva Badia Rodona, reserva d'una important varietat de fauna, 
en la qual distingim cignes de coll negre, flamencs, cauquenes i varietat d'ànecs. Passarem al costat del 
Turó Fredes i quilometres més endavant ens trobarem amb la Península de Magallanes on podrem apreciar 
una zona de transició entre l'estepa i el bosc. 30 Km. abans d'arribar a la Glacera Perito Moreno farem 
l'ingrés al Parc Nacional Les Glaceres on començarem a observar les diferents espècies d'arbres que formen 
el nostre bosc, ñires, lengas, guindos cohiues i un arbust amb una bella flor de color vermell intens 
anomenat notro.  
Un cop arribat a la Glacera Perito Moreno podrem gaudir 
de 4 Km. de passarel·les amb diferents desnivells i 
miradors amb excel·lents vistes panoràmiques de la paret 
nord, del centre i paret sud de la Glacera Perito Moreno. 
Entre tots els glacials que tenim dins del Parc, la Glacera 
Perito Moreno és el més visitat, un dels més bells del 
planeta i conegut mundialment per formar dics de gel, 
seguits d'espectaculars ruptures. Compta amb 254 km2 de 
superfície i és un dels pocs amb glaceres que es troben en 
equilibri. Dinar. Retorn a El Calafate. Allotjament a l’hotel.  
 
5 NOVEMBRE (Dimarts):  EL CALAFATE –P.N. LOS GLACIARES (RIOS DE HIELO)  
Navegació sector VIP 
Esmorzar a l’hotel. Excursió de dia complet a Rios de Hielo: Glaceres Upsala, Ognelli i Spegazzini 
Farem des de El Calafate fins al Port a Punta Banderes, uns 50 km. Navegarem pel braç nord, la Glacera 
Upsala i la barrera icebergs, que es desprenen del mateix. Continuarem pel Canal Spegazzini.  Es pot 
observar la Glacera Sec fins arribar al capdavant de la Glacera Spegazzini, el més alt del Parc Nacional. El 
dinar tindrà lloc durant la travessia, on podrem gaudir d’un pica-pica. Al final de la tarda, retorn a El 
Calafate. Allotjament a l’hotel.  
 
6 NOVEMBRE (Dimecres): EL CALAFATE – USHUAIA; Tierra de Fuego 
Llacs Escondido, Fagnano i les Turberes  
Esmorzar a l’hotel. I a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. Sortida en vol directe, a les 09’35 h. 
Destinació a Ushuaia. Arribada a les 10’55 h. Trasllat a l’hotel.  
Excursió per estar en contacte amb la natura i la majestuositat de l’aigua. S’inicia l’excursió per la ruta 
Nacional, 3 direcció Nord, on podrem observar las muntanyes, Cinco 
Hermanos i Olivia i la Vall Carbajal amb enormes turberes. Dinar. El 
camí ens porta a la Vall Tierra Mayor, on observarem els Cerros 
Bonete, Alvear i Pelado. Gaudirem d’unes vistes panoràmiques dels 
Llacs Fagnano i Escondido. Caminada fins arribar a la castorera. 
Retorn a Ushuaia. Allotjament a l’hotel.  

7 NOVEMBRE (Dijous): USHUAIA - P.N. Tierra de Fuego – Tren 
del fin del Mundo i navegació pel Canal de Beagle 
Esmorzar a l’hotel. Excursió al Parc Nacional Tierra de Fuego i Tren del Fin del Mundo.  
L’excursió es combina amb el Tren de la Fi del Món. Reviurem part de la història del nostre passat, durant 
1 hora, observant el conegut camí dels presos. Partint des de la ciutat, transitarem cap  a l'Oest recorrent 
la Vall del Riu Pipo i punts panoràmics de la Badia d'Ushuaia i Canal Beagle, fins arribar a l'entrada del 
Parc. Continuant per la ruta cap a la Badia Ensenada, punt des 
del qual es poden obtenir magnífiques vistes de les costes i d'Illa 
Rodona. Caminarem creuem el pont del Riu Lapataia, passeig de 
la Illa i Llacuna Negra. Després, seguint l'últim tram arribem a la 
Badia Lapataia, on es troba el famós cartell que indica la "fi del 
món".  Dinar. Trasllat al port. Navegació pel mític Canal de 
Beagle, el braç marí què comunica les aigües de l’Atlàntic i el 
Pacífic. Illa Alice amb la seva colònia de lleons marins. Illa de los 
“Pájaros” on gaudirem dels seus penya-segats. Retorn a Ushuaia. 
Allotjament a l’hotel. 



8 NOVEMBRE (Divendres): USHUAIA – TRELEW – PUERTO MADRYN Península Valdés 
Esmorzar. I a l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. Sortida en vol directe a les 10’50 h destinació Trelew. 
Arribada a les 13’00 h. Trasllats a l’hotel Dazzler Puerto Madryn. Tarda lliure en aquesta població portuària. 
Sopar en restaurant local. Allotjament a l’hotel. 
 
9 NOVEMBRE (Dissabte): PUERTO MADRYN – Avistament Balenes a Península Valdés  
Esmorzar. Excursió de dia complet a la Península Valdés viurem 
l’autèntica Patagonia.  
Coneixerem la reserva de fauna oceànica d’aquesta zona. Gràcies a la 
tranquil·litat de les seves aigües i el relleu de les seves costes, la 
balena franca austral, que té cura de les seves cries, abans del retorn 
a l’oceà. Recorrerem istme Carlos Ameghino, el far de la Punta 
Delgado on tindrà lloc el dinar. Continuarem visitant la Caleta de 
Valdés; refugi de llops i d’elefants marins. Parada a la vila balneària 
de Puerto Piràmide, on navegarem per observar les balenes. Retorn a 
Puerto Madryn. Allotjament a l’hotel. 
 
10 NOVEMBRE (Diumenge): PUERTO MADRYN – Pingüinera a Punta Tombo 

Després d’esmorzar, realitzarem la excursió a la pingüinera de 
Punta Tombo. També veurem uns dofins australs, anomenats 
“toninas”. Dinar a una hisenda gal·lesa per degustar el típic 
“asado de cordero patagónico espadado”. Tornada a Puerto 
Madryn. Allotjament a l’hotel  
 
11 NOVEMBRE (Dilluns): PENINSULA VALDÉS – BUENOS 
AIRES – Nit a bord 

Esmorzar i mati lliure. Trasllat a l’aeroport per sortir en vol a les 16’00 h cap a Buenos Aires. Arribada a 
l’aeroport d’Ezeiza per enllaçar en el vol internacional a Madrid a les 23’55 h. Nit a bord. 
  
12 NOVEMBRE (Dimarts): MADRID – BARCELONA -  PUNT D’ORIGEN 
Arribada a les 16:10h. I connexió a Barcelona. Trasllats al punt d’origen.  
 
      - Fi dels nostres serveis -  
Itinerari bàsic 17 dies  
Preu per persona: 5.125 € (en base 25 participants) 

Taxes d’aeroport: 510€  
Suplement habitació individual (14 nits) : 998  €  
El preu inclou:  
 Vols transcontinentals Cia Aerolineas Argentinas  
 5 Vols domèstics Buenos Aires – Bariloche – El Calafate – Ushuaia – Trelew – Buenos Aires 
 Vols Barcelona – Madrid - Barcelona 
 Trasllats privats a tots els aeroports i hotels. 
 Hotels seleccionats 4* 
 Regim mitja pensió (10 dinars i 4 sopars) 
 Visites i excursions privades amb entrades i experts guies locals. 
 Buenos Aires: Visita Teatre Colón i Recoleta. City tour de la ciutat. Show tangos la Ventana i     

Delta del Paranà i Tigre en Premium. 
 Bariloche: Circuito Chico i Cerro Campanario. Isla Victoria i P.N. Bosc Arrayanes. Ruta de los 7  

lagos  i San Martin de los Andes. 
 El Calafate: P.N. Glacera Perito Moreno. Mini-creuer Rios de Hielo sector VIP 
 Ushuaia: Llacs i torberes, tren fi del món al PN Tierra de Fuego, mini-creuer Canal Beagle. 
 Trasllats punt d’origen – aeroport del Prat – punt d’origen 
 Guia acompanyant durant tot el viatge  
 Assegurança bàsica d’assistència en viatge. 

Suplement assegurança cancel·lació :  115 € (L’assegurança de cobertura de despeses de cancel·lació, 
només cobreix causes de força major ben justificades i no contempla malalties preexistents. En cas d’estar 
interessats, s’haurà de pagar en el moment de fer el dipòsit de garantia) 



 
 
 

25 OCTUBRE (Divendres): PUNT D’ORIGEN - BARCELONA – MADRID – BUENOS AIRES  
Trasllat a l’aeroport del Prat, per sortir en vol a les 16’00 h. aprox. destinació a Madrid per enllaçar  en el 
vol directe a les 20’10 h cap a Buenos Aires. Nit a bord. 
 
26 OCTUBRE (Dissabte) :  BUENOS AIRES – CASCADES d’IGUAÇÚ - Cantó Brasiler  
Arribada a Buenos Aires a l’aeroport d’Ezeiza a 1ª hora del matí i enllaç immediat amb destinació  Iguaçú. 
Arribada a les 09’55 h. Assistència i trasllat a l’hotel. Descans i dinar. Excursió a la part Brasilera: El 
recorregut de l'excursió comença a l'Administració del Parc Nacional do Iguaçú. Continuem fins el sender 
de les Cascades, per tenir ple contacte amb la natura i les vistes més impactants. Durant 1,2 quilòmetres 
amb escales de dificultat mitjana, es disposen diversos miradors que permeten observar diferents salts fins 
arribar al principal: la Gola del Diable, de 80 metres d'altura. També és possible accedir caminant a Port 
Canoes des del sender de les Cascades.  Retorn a l'Hotel. Allotjament.  
 
27 OCTUBRE (Diumenge) : CASCADES IGUAÇÚ – Cantó Argentí  
Esmorzar a l’hotel. Excursió a la part Argentina: Estan localitzades dins d'una àrea de 55.000 hectàrees 
dins del Parc Nacional Iguaçu, declarat patrimoni de la humanitat l'any 1984 per la UNESCO. La paraula 
Iguaçu prové de l'expressió nativa guaraní que significa "Aigua Gran" 
Un antic camí de la selva dona vida a un sender de 600 metres de longitud que permet al visitant endinsar-
se en el cor de la vegetació fins arribar, caminant, a la plaqueta de distribució on s'inicien els circuits 
superior i inferior. En el recorregut es poden apreciar aus i altres animals silvestres i els sons de la selva i la 
vegetació. Dinar. El circuit inferior amb una passarel·la que s'interna, per sota dels salts, al cor de les 
cascades el circuit inferior ofereix una experiència més íntima amb el paisatge i un contacte ple amb la 
natura. La Gola del Diable, el salt més impactant de les cascades juntament, amb el riu Iguaçu i la 
frondosa vegetació que l'envolta. La monumental "gola" és la culminació del recorregut: un salt de 150 
metres de longitud i 80 d'altura que, en forma de ferradura, conforma una potent caiguda d'aigua. Tornada 
a l’hotel. Allotjament. 
 
28 OCTUBRE (Dilluns) : CASCADES IGUAÇÚ – BUENOS AIRES 
Esmorzar i temps lliure a l’hotel. Trasllats a l’aeroport per sortir en vol a les 12’15 h. destinació Buenos 
Aires. Arribada a l’aeroport Aeroparque a les 14’10 h. Trasllat a l’hotel. Trobada amb el grup i iniciar el 
programa conjuntament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suplement de l’extensió 

Cascades d’Iguaçú (3 Dies) 
Preu per persona:  630 € Taxes incloses.  
 (Mínim de participants 10 persones) 
 
El preu inclou:  
 Avió: Buenos Aires – Iguaçú - Buenos Aires 
 Trasllats privats als aeroports i  hotels. 
 2 Nits Hotel Amerian Portal del Iguazú 5* 
 Mitja Pensió (2 dinars) 
 Excursió privada tot el dia amb guia 

Entrada a les Cascades Brasileres  
 Excursió privada tot el dia amb guia 

Entrada a les Cascades Argentines 


