
Expedició a la Patagonia: 
Xile i Argentina. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
SANTIAGO DE XILE i BUENOS AIRES 
– BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: SANTIAGO DE 
XILE – PUNTA ARENAS. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: EL CALAFATE – 
BUENOS AIRES. 
•Trasllat privat aeroport – hotel – 
port – hotel – aeroport. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL CABO DE 
HORNOS (Primera) o similar de Punta 
Arenas. 
•Estada de tres nits al vaixell 
d’expedició SKORPIOS III, cabines 
dobles exterior finestra coberta 
Acrópolis, tot inclòs.. 
•Taxes d’embarcament a bord del 
vaixell. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL LAS 
TORRES (Primera) o similar del Parc 
Nacional Torres del Paine, habitació 
vista jardí, excursions i àpats inclosos   
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
CALAFATE PARQUE (Primera), 
habitació estàndard o similar amb 
esmorzar. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL 
INTERSUR RECOLETA (Primera), 
habitació executive o similar amb 
esmorzar. 
•Àpats: 12 esmorzars, 5 dinars i 6 
sopars. 
•Begudes locals incloses durant el 
creuer i a l’estada al Parc Nacional 
Torres del Paine. 
•Excursions regulars segons 
programa. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agencia amb un mínim de 20 
persones. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 

Del 15 al 29 de novembre 2017. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

15 nov. BARCELONA – SANTIAGO DE 
XILE 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. 
Tràmits d’embarcament i duana. Vol regular 
amb destí Punta Arenas, via Santiago de 
Xile. Nit a bord. 
 

16 nov. SANTIAGO DE XILE – PUNTA 
ARENAS 
Arribada a Punta Arenas. Assistència i 
trasllat privat fins a l’HOTEL. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

17 nov. PUNTA ARENAS – PUERTO 
NATALES – EXPEDICIÓ SKORPIOS 
Esmorzar. Trasllat privat fins al port de 
Puerto Natales. Arribada i tràmits 
d’embarcament a bord del creuer 
SKORPIOS III. Acomodació a les cabines 
amb finestra situades a la Coberta 
Acròpolis. Sortida a les 18.00 hores per 
navegar pels canals patagònics, Angostura 
Kirke, canals Morla Vicuña, Unión, 
Collingwood i Sarmiento. Sopar i nit a 
bord. 
 

18 nov. EXPEDICIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. Arribada a la Glacera 
Amalia i desembarcament en un mirador. 
Continuació de la navegació fins a la 
Glacera El Brujo, el Fiord Calvo, on es 
realitzarà una excursió en barca. Sortida 
cap el Fiord de Las Montañas. Nit a bord. 
 

19 nov. EXPEDICIÓ SKORPIOS 
Pensió completa. Al matí, visita del Fiord 
de Las Montañas on es podran observar 
cinc glaceres. Continuació pel Fiord rumb a 
la Glacera Bernal. Desembarcament i 
passejada per un bosc natiu. Continuació de 
la navegació pel Fiord. Arribada a 
Angostura White on desembarcaran en les 
barques d’exploració, navegant entre illes i 
roques apreciant la fauna i flora nativa. Nit 
a bord. 

 

20 nov. EXPEDICIÓ SKORPIOS – 
PUERTO NATALES – PARC NACIONAL 
TORRES DEL PAINE 
Esmorzar. Tràmits de desembarcament. 
Trasllat privat fins al Parc Nacional Torres 
del Paine. En ruta, visita de les Coves 
Milondon. Continuació fins a l’HOTEL en 
Sistema Tot Inclòs. Allotjament. 
 

21 i 22 nov. PARC NACIONAL TORRES 
DEL PAINE 
Sistema Tot Inclòs. Durant aquests dies 
podran realitzar diferents excursions 
regulars de dia sencer o de mig dia. 
Allotjament. 
 

23 nov. PARC NACIONAL TORRES DEL 
PAINE – EL CALAFATE 
Esmorzar. Trasllat regular fins a El 
Calafate, travessant la frontera. Arribada 
a l’estació d’autobusos i trasllat pel seu 
compte fins a l’HOTEL. Allotjament. 
 

24 nov. EL CALAFATE 
Esmorzar. Excursió regular de dia 
sencer a la Glacera Perito Moreno i 
safari nàutic. Tornada a El Calafate. 
Allotjament. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble  6.980 € 
Supl. individual 2.100 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
1 de juny 2017 per un mínim de 20 
persones pendent de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en el canvi 
de divisa, tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una 

variació en el preu final.  



Expedició a la Patagonia: 
Xile i Argentina. 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Taxa d’aeroport (530 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 
•Assegurança cancel�lació de 
viatge (cia. ARAG modalitat 
CLASS VIP 6000, preu per 
persona 195 €). 
•Propines a bord del vaixell Skorpios 
III (pagament directe, 50 USD per 
persona). 
•Propines guies i xofers. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

25 nov. EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
Esmorzar. Excursió regular de mig dia 
Rios de Hielo incloent la visita de les 
glaceres Upsala i Spegazzini. Retorn a El 
Calafate. A la tarda, trasllat privat fins a 
l’aeroport. Sortida amb vol regular. 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL. 
Allotjament. 
 

26 nov. BUENOS AIRES 
Esmorzar. Visita regular de mig dia de 
la ciutat de Buenos Aires. Tarda lliure. 
Opcionalment, aconsellem assistir a un 
sopar-espectacle amb demostració de 
tangos. Allotjament. 
 

27 nov. BUENOS AIRES 
Esmorzar. Dia lliure. Allotjament. 
 

28 nov. BUENOS AIRES – BARCELONA 
Esmorzar. Matí lliure. Trasllat a l’aeroport. 
Vol regular amb destí Barcelona. Nit a bord. 
 

29 nov. BARCELONA 
Arribada a Barcelona. 

 
SERVEIS OPCIONALS 
•Excursió Rio de Hielo Classe Vip 
(capacitat de la sala 18 persones)  

amb dinar*         185 € 
(* sense begudes) 

EXTENSIÓ A IGUAÇÚ 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BUENOS 
AIRES—IGUAÇU. 
•Trasllat aeroport—hotel—aeroport. 

•Estada de dues nits a l’HOTEL 
SHERATON IGUAZU RESORT & SPA 
(Luxe), habitació superior vistes 
cataractes amb esmorzar. 
•Excursió regular de dia sencer a les 
cataractes des del cantó argentí. 
•Excursió regular de mig dia a les 
cataractes des del cantó brasiler. 
•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Propines guies i xofers. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

27 nov. BUENOS AIRES – IGUAÇÚ 
Esmorzar. Matí lliure. Trasllat privat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Vol  
regular amb destí Iguaçú. Arribada, 
assistència i trasllat privat a l’HOTEL. 
Allotjament. 
 
28 nov. IGUAÇU 
Esmorzar. Excursió regular de dia 
sencer per la visita de les cataractes 
del cantó argentí (al final i opcionalment 
podran realitzar la Gran Aventura).  
Allotjament. 
 
29 nov. IGUAÇU – BARCELONA 
Esmorzar. Excursió regular de mig dia 
per la visita de les cataractes del cantó 
brasiler. Tornada a l’hotel. Trasllat privat 
a l’aeroport. Sortida amb vol regular amb 
destí Barcelona. Nit a bord. 
 
30 nov. BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble 950 € 
Supl. individual 420 € 

SERVEIS OPCIONALS: 
• La Gran Aventura  
Preu per persona 80 € 


