
La Patagònia: Torres del 
Paine i creuer Australis. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 

companyia IBERIA vols 
intercontinentals, i companyia LATAM 
i AEROLINEAS ARGENTINAS, vols 
domèstics.  

•Trasllat privat aeroport – hotel – 

aeroport.  

•Estada de dues nits HOTEL 

GALERIAS-ALMACRUZ (4*) o similar, 
amb esmorzar inclòs. 

•Estada de tres nits HOTEL LAS 

TORRES (4* superior) o similar, amb 
règim de tot inclòs. 

•Estada de quatres nits a bord de la 

moto nau VENTUS AUSTRALIS, cabina 
categoria AA, en règim de tot inclòs.  

•Estada de dues nits al HOTEL 

CALAFATE PARQUE (4*) o similar, 
amb esmorzar inclòs. 

•Estada de dues nits al HOTEL GRAND 

BRIZO BUENOS AIRES (4*) o similar, 
amb esmorzar inclòs. 

•Visites privades de mig dia de 

Santiago de Xile i Buenos Aires. 

•Visites regulars incloses durant 

l’estada al Parc Nacional Torres del 
Paine i creuer Australis. 

•Visita privada al Perito Moreno amb 

safari nàutic.  

•Guia acompanyant de la nostra 

agència amb un mínim de 20 
persones. 

•Assegurança assistència i 

cancel·lació de viatge (cia. CASER 
modalitat AON PREMIUM PLUS). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (550 € per 

persona a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 

•Propines a guies i xofers. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Begudes durant els àpats inclosos.  

•Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

 
 

Del 8 al 21 de març 2023. 

8 març BARCELONA – MADRID – SANTIAGO 
DE XILE 
Vol amb destí Santiago de Xile. Nit a bord. 
 

9 març SANTIAGO DE XILE 
Arribada. Assistència i trasllat a l’HOTEL 
GALERIAS-ALMACRUZ (4*) o similar. 
Allotjament immediat. A la tarda, visita privada 
de mig dia de la ciutat amb guia de parla 
espanyola. Allotjament.  
 

10 març SANTIAGO DE XILE – PUNTA 
ARENAS – PN TORRES DEL PAINE 
Esmorzar. Trasllat privat fins a l’aeroport. Vol a 
Punta Arenas. Arribada, assistència i trasllat 
regular fins a la Estancia Cerro Negro on podran 
gaudir d’un dinar típic patagònic. Continuació 
fins al HOTEL LAS TORRES (4*) situat al PN 
Torres del Paine. Acomodació en habitacions 
superior i en règim de tot inclòs. Allotjament. 
 

11 març PN TORRES DEL PAINE 
Tot Inclòs. Durant aquest dia podran gaudir de 
diferents excursions de dia sencer o de mig dia 
incloses durant la seva estada. Recomanem la 
visita de dia sencer: Tour Full Paine i Glacera 
Grey (inclou navegació pel llac i dinar). 
Allotjament. 
 

12 març PN TORRES DEL PAINE – PUNTA 
ARENAS –  Motonau VENTUS AUTRALIS 
Esmorzar. Trasllat regular fins a Punta Arenas. 
Tràmits d’embarcament a bord de la moto nau 
VENTUS AUSTRALIS entre les 13.00 i les 17.00 
hores. Acomodació a les cabines categoria AA. 
Sortida a les 18.00 hores. Sopar gourmet. Nit 
a bord.   
 

13 març VENTUS AUSTRALIS: BADIA 
AINSWORTH – ILLOTS TUCKERS 
Pensió completa. El començament del viatge 
suposa una interessant navegació a través del 
Seno Almirantazgo. La primera parada serà al 
PN Alberto de Agostini i la Badia d’Ainsworth. A 
la tarda descobriran els illots Tuckers. Nit a 
bord.  
 

14 març VENTUS AUSTRALIS: GLACERA PIA 
– GLACERA ALLEY 
Pensió completa. El tercer dia és realment un 
moment culminant en qualsevol creuer per 
Terra de Foc, ja que es realitza una caminada 
per un paratge espectacular cap a un mirador 
amb vistes a la Glacera Pia, un bloc de gel sòlid 
de 20km de llargada que es contempla molt 
millor des de prop. Durant la tarda, podrà 
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gaudir d’un descans a la vegada d’unes 
impressionants vistes mentre navega per la 
Glacera Alley. Nit a bord. 
 

15 març VENTUS AUSTRALIS: CAP DE 
HORNOS – BADIA DE WULAIA 
Pensió completa. Després d’haver navegat 
pel Canal Murray i la Badia de Nassau, la 
pròxima parada i esperat destí és el PN de Cap 
de Hornos, una regió catalogada com a reserva 
de la biosfera per la UNESCO i coneguda tant 
pels seus remots camins com pel seu clima 
inestable. Des d’aquí continuaran fins a la 
Badia de Wulaia. Nit a bord. 
 

16 març USHUAIA – EL CALAFATE 
Esmorzar. Arribada a Ushuaia, la capital de 
Terra de Foc i la ciutat més austral del món. 
Tràmits de desembarcament al voltant de les 
8.30 hores. Trasllat privat fins a l’aeroport. Vol 
a El Calafate. Arribada, assistència i trasllat al 
HOTEL CALAFATE PARQUE (4*) o similar. 
Temps lliure. Allotjament. 
 

17 març EL CALAFATE 
Esmorzar. Excursió a la Glacera Perito Moreno 
i Safari Nàutic. Sortida per carretera realitzant 
un recorregut de 80 km, els últims 26 km es 
realitzaran dintre del PN de Les Glaceres. Els 
primers recorren l’estepa patagònica, per 
ingressar després a l’entrada al parc a observar 
la vegetació arborea. Davant la Glacera, tot és 
majestuós. Es recorren les passarel·les i 
continuació amb la navegació pel Braç Rico del 
Llac Argentí. Tornada. Allotjament. 
 

18 març EL CALAFATE – BUENOS AIRES 
Esmorzar. Trasllat fins a l’aeroport. Vol fins a 
Buenos Aires. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL GRAND BRIZO BUENOS AIRES (4*) o 
similar. Tarda lliure. Allotjament. 
 

19 març BUENOS AIRES 
Esmorzar. Al matí, visita privada de mig dia 
de la ciutat de Buenos Aires. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

20 març BUENOS AIRES – MADRID 
Esmorzar. Trasllat privat a l’aeroport. Vol amb 
destí Barcelona, via Madrid. Nit a bord. 
 

21 març MADRID – BARCELONA 
Arribada a Barcelona.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble       8.100 € 
Suplement individual         2.850 €  

NOTA: Pressupost calculat amb data 
14 de Juny de 2022 per un mínim de 
20 persones i 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.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


