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dão o nome ao Parque. Além disso, uma importante
fauna austral formada por guanacos (mamíferos
da família das llamas), condores, pumas, etc, reside
no Parque e pode ser observada em vários locais. No
fim da tarde regresso a Puerto Natales, com visita a
Cueva del Milodón, caverna na qual foram encontrados
fósseis de um gigante herbívoro (Milodón) datados de
11.000 anos atrás.

5º                                   DIA

Puerto Natales / P. Montt (P. Varas)
Café da manhã no hotel. Translado ao aeroporto de
Punta Arenas para embarque no vôo com destino a
Puerto Montt. Chegada, recepção e translado ao
hotel em Puerto Varas.

6º                                    DIA
Puerto Varas // Bariloche

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída rumo
a San Carlos de Bariloche, cuzando montanhas e
navegando pelos Lagos. Chegada a Bariloche,
recepção e translado ao hotel.

7º                                    DIA

Bariloche
Café da manhã no hotel. Manhã livre. À tarde, saída
para realizar a excursão "Circuito Chico", conhecendo
os pontos de maior interesse.

8º                                    DIA

Bariloche / Buenos Aires
Café da manhã no hotel. Translado ao aeroporto
para embarque no vôo com destino a Buenos Aires.
Chegada, recepção e translado ao hotel.

9º                                    DIA

Buenos Aires / Brasil
Café da manhã no hotel. No horário conveniente,
translado ao aeroporto para embarque no vôo com
destino ao Brasil (São Paulo ou Rio de Janeiro).

"FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS "

1º                   DIA
Brasil / Santiago

Apresentação no aeroporto de São Paulo ou Rio de
Janeiro para embarque no vôo com destino a
Santiago. Chegada, recepção e translado ao hotel.

2º                                   DIA

Santiago / Punta Arenas
Café da manhã no hotel. Translado ao aeroporto
para embarque no vôo com destino a Punta Arenas.
Chegada, recepção e translado ao hotel.

3º                                   DIA
Punta Arenas / Puerto Natales

Café da manhã no hotel. Saída para realizar City
Tour  em Punta Arenas  conhecendo seus museus,
Zona Franca, Monumento a Fernão de Magalhães,
etc. À tarde, saída para conhecer a Pinguinera da
Mina Pecket, onde se poderá observar uma colônia
de Pinguins Magalhânicos. Em seguida, translado ao
hotel em Puerto Natales (260 Km).

4º                                   DIA
Puerto Natales

Café da manhã no Hotel. Em seguida, saída para
realizar excursão de dia completo ao Parque Nacional
Torres del Paine (170 Km). Visita aos pontos de
maior interesse no Parque tais como os Lagos
Sarmiento, Pehoé, Glaciar Grey , Lago Grey,
Administração do Parque, Cuernos del Paine e uma
vista das Torres del Paine. O Parque Nacional Torres
del Paine é um dos mais importantes Parque
Nacionais do mundo, com seus 2.422 Km². Tornou-
se Parque Nacional em 1975  e já em 1978 foi
tombado pela UNESCO como reserva da biosfera.
Nele se abrigam as mais belas paisagens da
Patagônia Chilena, dentre as quais se destacam o
Maciço del Paine (Formação granítica de 13.000
anos de idade, e portanto 17.000 anos mais jovem
que a Cordilheira dos Andes), Glaciar Grey e os
lagos e quedas d'água que se alimentam do degelo
dos glaciares e neves perenes. No Maciço del Paine,
as mais belas formações são os Cuernos del Paine e
as impressionantes Torres del Paine  (três monolitos
de granito com altura próxima aos 3.000 m) que


