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Viva sua melhor experiência

VISITE A CIDADE DO FIM DO MUNDO 

USHUAIA - ARGENTINA

A cidade de Ushuaia está localizada na Terra do Fogo, Patagônia, Argentina. 

Nesta cidade a natureza está ao virar da esquina. As montanhas dos Andes 

cercam e o Canal de Beagle beija seus pés. Ushuaia é conhecida como uma das 

últimas cidades do mundo e a porta de entrada para a Antártica.

"Nós convidamos você a conhecer os encantos do lugar. Acompanhado por nossa 

equipe de profissionais em turismo. Conhecemos o Fim do Mundo e queremos que 

você aproveite como se fosse sua casa e tenha as melhores e mais inesquecíveis 

lembranças de sua vida. "
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NOSSOS SERVIÇOS:

    • EXCURSÕES ORGANIZADAS.

    • TRANSFERÊNCIAS.

    • CONSELHOS PROFISSIONAIS.

TRANSLADOS EM USHUAIA:

A Excursão Austral e Hostal Malvinas oferece serviços de transfer do aeroporto 

/ terminal de ônibus / porto naval / hotel ou apartamentos na cidade. Não inclui 

os arredores da cidade de Ushuaia.

Os carros e / ou vans são novos modelos e estão equipados com ar condicionado 

e aquecimento. Nosso atendimento é personalizado, no modo de transferência 

regular ou particular; as tarifas são expressas por pessoa e um mínimo de dois 

passageiros podem ser contratados. Por favor, observe que uma vez que a 

reserva seja feita e confirmada, qualquer modificação e / ou aumento no número 

de passageiros deve ser notificado com 48 horas de antecedência.

R $23TRANSLADO IN do Aeroporto para o Hotel ou Dept.

R $23TRANSLADO OUT fora do hotel ou do departamento ao aeroporto.

R $23TRANSLADO do Hotel ou Dept. para o porto turístico.

R $23TRANSLADO do Porto de Turismo para o Hotel ou Dept.

R $45TRANSLADO para Cerro Castor. Ida e volta.
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                       • Primeiro IDA de 8 / 8:30 hs.

    • Segundo IDA de 10 / 10:30 hs.                SALIDAS 

  • Primeiro retorno 15:30 hs. DIARIAMENTE

    • Segundo Retorno 17:30 hs.

O que acontece quando chega? Ao chegar ao aeroporto / porto, um representante estará 

esperando por você com uma placa com seu nome e / ou da empresa. Lembre-se que a espera é 

de até uma hora a partir da chegada do voo. Não deixe o terminal até entrar em contato com o 

operador, caso contrário, o fornecedor não será responsável pela transferência. Uma vez 

contactado com a equipe, apresente seu comprovante confirmando o serviço contratado.

Parque Nacional Tierra del Fuego

Días: segunda quarta sexta sábado Duração: 4 - 5 horas. Horário de 

Saída: 9 am. Dificuldade: baixa 

O Parque Nacional Tierra del Fuego é o parque mais austral do planeta e o único 

da Argentina onde tem a combinação de montanhas, BOSQUE e mar! Saímos do 

hotel com destino ao Parque Nacional Tierra del Fuego. Durante o percurso, um 

guia experiente nos conta peculiaridades da região, história, fauna, flora e 

geografia fueguina. A primeira parada ocorre um pouco antes da entrada do 

Parque, na estação Fin del Mundo. Nesse momento, os interessados em fazer o 

passeio de trem poderão adquirir o bilhete. A duração do passeio é de 

aproximadamente 1 hora. Aqueles que não quiserem realizar o passeio de trem, 

poderão fazer uma pequena caminhada ou aproveitar esse momento para curtir a 

charmosa estação e ouvir a história da ferrovia contada por nosso guia. Nossa 

próxima parada é o Lago Roca, também conhecido como Acigami. Ali, podemos 

avistar parte da cordilheira chilena e absorver a beleza do Lago e da floresta, bem 

como fazer uma caminhada à margem do lago. Continuamos nosso passeio 

seguindo pela estrada de terra, observando lindas paisagens até o restaurante do 

Parque, que além de tortas deliciosas, cafés, bebidas e uma linda vista. Voltamos 

para a estrada e seguimos em direção a um dos lugares mais especiais do Parque, 

a famosa Bahia Lapataia. Logo na chegada há uma placa mostrando curiosidades 

daquele local, como o marco final da estrada mais ao sul do planeta, a Ruta 3. 

Portanto, um ótimo lugar para se sentir literalmente no "Fim do Mundo".Depois 

desse lindo passeio, voltamos para Ushuaia          R$164
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Inclui: Transfer de ida e volta ao hotel - Guia. Não inclui: Ingresso de entrada no 
Parque Nacional Tierra del Fuego, que deve ser pago na entrada, e somente em 
pesos argentinos - Passeio do Trem do Fim do Mundo - 

Fim do Mundo Trem 

Days: segunda quarta sexta sábado  Duração: 1 hora. Horário de Saída: 10 am. 

É uma caminhada complementar com o parque nacional. Nesse passeio você embarca 

no trecho que levava os prisioneiros de Ushuaia até suas áreas de trabalho. Você 

ouvirá toda essa curiosa história a bordo da linda Maria Fumaça que refaz o último 

trecho dessa viagem e apreciará lindas e exclusivas paisagens! Enquanto esperamos o 

momento de embarcar, temos chance de explorar a linda Estação do Fim do Mundo, 

repleta de detalhes sobre sua marcante história. Há também uma lanchonete e uma loja 

de souvenirs. Já a bordo da Maria Fumaça, iremos vivenciar um momento único, onde a 

natureza vista da janela vai se confundindo com a história que vamos ouvindo sobre os 

presos de Ushuaia, que durante anos faziam uso da ferrovia para chegarem aos seus 

locais de trabalho. É realmente emocionante ouvir essa história cruzando de trem a 

inusitada paisagem. 

O trajeto é de 7 km, passando por uma área inacessível a outros meios de transporte. 

Da Estação do Fim do Mundo, o trem segue ao longo do Rio Pipo, chegando à estação 

Macarena, onde faz uma parada. Personagens fantasiados de prisioneiros garantem o 

registro e diversão no local. Depois de tomarmos um chá oferecido pela tripulação, 
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continuamos nossa viagem passando pelo cemitério de árvores e pelos majestosos 

bosques do Parque. 

R$ 136

Inclui: Ticket para passeio de trem. 

Não inclui: Entrada do Parque Nacional Tierra del Fuego. 

National Park + Lunch + City Tour under zero 

Days: segunda quarta sexta sábado Duração: 8 horas Horário de Saída: 9 am 

Um belo passeio por alguns dos principais pontos turísticos de Ushuaia. Reserve 

um dia para conhecer o Parque Nacional Tierra del Fuego, com sua paisagem 

deslumbrante, e descubra algumas peculiaridades da história da cidade durante o 

passeio no Tren del Fin del Mundo. Saímos do hotel em direção ao Parque 

Nacional Tierra del Fuego, o mais austral do planeta e o único na Argentina que 

apresenta combinação de montanha, lago e mar.Um experiente guia irá ilustrar o 

passeio, contando detalhes e histórias referentes aos lugares visitados. A primeira 

parada ocorre um pouco antes da entrada do Parque, na estação Fin del Mundo. 

Nesse momento, os interessados em fazer o passeio de trem poderão adquirir o 

bilhete. Aqueles que não quiserem fazer o passeio de trem, poderão aproveitar 

esse momento para curtir a charmosa estação, e ouvir a história da ferrovia 

contada por nosso guia. Vamos então para a Bahía Lapataia, de onde podemos ver 
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um trecho do Canal Beagle, bem como lindos bosques magallanicos. Neste lugar, 

encontra-se o fim da Ruta 3, a estrada que alcança o ponto mais ao sul do planeta. 

Portanto, um ótimo lugar para ser considerado "O Fim do Mundo"!Seguimos, 

então, para o lago Roca, já na fronteira com o Chile. Antes de retornar, passamos 

ainda pelo centro de visitantes Alakush, onde se encontra o museu dos antigos 

indígenas da ilha. Deste ponto, podemos apreciar uma linda vista panorâmica do 

Cerro Condor e do rio Lapataia.Já tendo uma boa visão da Tierra del Fuego, 

saímos do Parque em direção à cidade de Ushuaia, onde almoçamos em um 

excelente restaurante.Após o almoço, seguimos para o Centro Invernal do famoso 

Glaciar Martial. 

R$ 318 

Inclui: Translado de ida e volta do hotel ou apartamento. - Guia bilíngüe 
(espanhol - inglês). - Almoço com - Drink + City Tour Subzero com lanche. 
Não inclui: entrada para museus. - Entrada no Parque Nacional. 

City Tour Under Zero 

Days: segunda quarta sexta sábado Duração: 3 horas. Horário de Saída: pm. 

O circuito visita os lugares mais destacados pela sua história e arquitetura. Passando 

por cada canto de Ushuaia, iremos para o centro recreativo Martial Glacier, onde entre 

montanhas e nevado floresta nós acharemos um refúgio de montanha pitoresco e uma 

casa de chá. Em companhia do nosso guia descobriremos o modo de vida na ilha e suas 

características. De volta à área costeira, vamos visitar o bairro histórico de "La 

Misión", vemos o Clube Náutico AFASYN e vamos parar no aeroporto de Ushuaia para 

apreciar a vista panorâmica da cidade e da cordilheira que a rodeia. Mais tarde, iremos 

ao Bar Yamanas, onde desfrutaremos de um café ou chocolate quente junto com lanche 

para acompanhar. Nesse lugar também teremos a opção de patinar gelo por uma hora. 

R$118
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Inclui: Translado de ida e volta do hotel  ou apartamento. - Guia bilíngüe (espanhol - 

inglês). - Café e lanche Não inclui: entrada para museus. Aluguer de patins de gelo. 

Experiência Hidden Lake + Husky Hatchery + 

snowmobile 

Days: terça - quinta - domingo Duração: 6 horas Horário de Saída: 09 

am. Dificuldade: baixa 

Descubra a natureza magnífica da cidade, lagos glaciares cercados por montanhas 

cobertas de neve e sub floresta antártica. Visite o canil de trenó: Huskies do Alasca e 

da Sibéria, "Siberians of Fire". Haverá recebido pela família que cuida dos cães. 

Enquanto desfrutamos de café ou chocolate quente, os donos dos cachorros nos 

contam sobre a vida desses animais adoráveis, suas características e como eles os 

treinam. Com os cães, teremos a oportunidade de fazer alguns trenós puxados por cães 

ou alugar um snowmobile para desfrutar da bela floresta. Depois disso, continuaremos 
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nossa viagem cruzando a cordilheira dos Andes pela rota 3 até Paso Garibaldi, que fica 

a 430 metros sobre o mar. Haverá parada no mirante para ver o lago escondido. 

Finalmente, antes de voltar para a cidade, faremos uma parada no centro de inverno Las 

Cotorras para ter um delicioso almoço e descansar um pouco. 

R$ 227

Inclui: transporte de ida e volta do hotel ou apartamento. - Guia bilíngüe 

(espanhol - inglês). - Lagos - Café / chá ou chocolate quente - Entrada para a 

criação de cães. Não inclui: Almoço de cordeiro assado na estaca, truta de frango 

com salada e sobremesas (valor AR $ 670). - Outros Menu disponível para 

vegetarianos. - Bebidas - Trenó com cães (valor US $ 35). - Snowmobile (valor 

US $ 40. 2 pessoas entram 

Navegação Canal Beagle 

Days: todos os dias Duração: 2:30 horas Horário de Saída: 10 am / 14:30 pm. 

Dificuldade: baixa 

Um lindo passeio apreciando lobos marinhos, aves locais e a majestosa Cordilheira 

dos Andes - que junto ao mar proporciona visão ainda mais deslumbrante. Esta é 

uma navegação que nos dá uma bela visão do que chamamos "Fim do Mundo", onde só 

o que resta mais ao sul, é o gelo antártico. Embarcamos no porto turístico do Canal 

Beagle. O Canal de Beagle é cortado ao centro por uma linha imaginária que divide 

Argentina e Chile. Assim,navegamos por águas argentinas, mas apreciamos também 

as montanhas e ilhas do lado chileno do canal. Logo no início da navegação, já 

podemos desfrutar da bela "Bahía Ushuaia" e observar a posição privilegiada da 
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cidade, que se encontra cercada por magnificentes montanhas e glaciares. Essa 

vista, além de linda, também nos instiga a conhecer a história de Ushuaia. Enquanto 

contemplamos a paisagem, é possível imaginar o momento em que os barcos 

europeus chegaram à região e avistaram os diversos pontos de fogo, os quais os 

nativos utilizavam para se aquecer. Por isso o nome Tierra Del Fuego. No caminho, 

passamos pela Ilha dos Pássaros, onde admiramos diversas aves marinhas fueguinas, 

tais como skuas, albatrozes, gaivotas, cauquenes e patos. Chegamos à famosa Ilha 

dos Lobos, a qual abriga dois tipos de lobo marinho. Junto a eles, é possível avistar 

também os cormoranes, que são geralmente confundidos com pinguins. Navegando 

um pouco mais além, chegamos ao emblemático Farol Les Eclaireurs. Ali se 

encontram outras colônias de cormoranes, tanto os imperiais quanto os roqueiros. 

Durante todo o percurso, o guia nos conta um pouco da história local e também a 

respeito dos animais e ilhas que avistamos. Voltamos margeando a costa Argentina, 

avistando a Playa Larga e o porto. 

R$ 178 

Inclui: guia registrado. Não inclui: Taxa portuária. - Itens de cafeteria 
durante o passeio - Transfer de ida e volta ao hotel 

Trekking Laguna Esmeralda 

Days: terça - quinta - sábado Duração: 6 horas Horário de Saída: 09 am. 

Dificuldade: média Ganho de Elevação: 245 m Terreno: Plano e em alguns 

momentos inclinado, úmido, com barro, pedras e neve 

Um belíssimo trekking por bosques fueguinos, lagos, rios, grandes castoreiras e 

imensos vales da cordilheira Andina, até chegarmos à encantada Laguna Esmeralda, 

que no inverno se encontra congelada! É um grande presente poder caminhar sobre 

ela e absorver toda a sua beleza invernal. Uma paisagem inesquecível!Saímos de 

Ushuaia às 9h com destino aos vales. Começamos a caminhada cruzando um denso 

bosque de Lengas, repleto de neve, observando a vegetação e logo tendo a chance 
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de conhecer o trabalho dos castores. Ouvimos do guia um pouco sobre as 

características da fauna e da flora da região, bem como a respeito das 

castoreiras.Seguimos caminhando sobre a neve, cruzando imensos vales ao longo de 

rios congelados, absorvendo a energia de um ambiente remoto, cercado pelas 

majestosas montanhas dos Andes. De repente, nosso esforço é recompensado ao 

avistarmos a mágica Laguna Esmeralda, toda branquinha, aos pés do imponente 

Glaciar Ojos del Albino, compondo uma inesquecível paisagem. A Laguna, que no 

verão oferece aos nossos olhos um deslumbrante tom esmeralda, no inverno 

apresenta uma grossa camada de gelo, sobre a qual teremos a oportunidade de 

caminhar. Não é toda hora que temos a oportunidade de fazer um piquenique num 

bosque nevado. Ali descansamos por algum tempo, e antes de iniciarmos o caminho 

de volta.Um passeio de beleza indescritível.Esta atividade exige bom estado físico e é 

indicada para pessoas entre 10 e 60 anos. Não é permitido para gestantes, pessoas 

com problemas cardíacos, respiratórios ou circulatórios, problemas no joelho ou 

coluna, sobrepeso. 

R$ 245

Inclui: Transfer ida e volta para o hotel -Guia certificado e experiente - Box lunch 

(sanduíche, alfajor, suco, água) - Grampones ou raquetes (se necessário) - Bastões 

Não inclui: Roupas impermeável - Calçados impermeáveis 

Caminhada com Pinguins + Navegação

Período de Realização: 02/07 a 15/09 Duração: 7 horas. Horário 

de Saída: 14 pm. Dificuldade: baixa 

Uma linda e clássica navegação pelo famoso Canal Beagle, que conecta os oceanos 

Atlântico e Pacífico.Nesse passeio, temos o prazer de observar lobos marinhos e 

aves locais - algumas delas bem semelhantes aos pinguins -, além de curtirmos 

paisagens perfeitas e uma linda visão dos Andes.Mas o momento mais esperado do 

dia é a visita à Ilha Martillo, onde descemos da embarcação para caminhar com os 

pinguins em seu habitat natural!. Embarcamos no porto turístico do Canal Beagle. 

Logo no início da navegação, já podemos desfrutar da bela "Bahía Ushuaia" e 

observar a posição privilegiada da cidade, que se encontra cercada por magnificentes 

montanhas e glaciares. No caminho, passamos pela Ilha dos Pássaros, onde 
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admiramos diversas aves marinhas fueguinas, tais como skuas, albatrozes, gaivotas, 

cauquenes e patos. Chegamos à famosa Ilha dos Lobos, a qual abriga dois tipos de 

lobo marinho. Junto a eles, é possível avistar também os cormoranes, que são 

geralmente confundidos com pinguins.Navegando um pouco mais além, chegamos ao 

emblemático Farol Les Eclaireurs..Durante todo o percurso, o guia nos conta um 

pouco da história local e também a respeito dos animais e ilhas que avistamos. Após 

o farol, temos uma hora de navegação até a Estância Harberton. Em Harberton, 

trocamos de embarcação e seguimos, num pequeno trajeto, até a ilha Martillo para 

encontrar os pinguins.No verão, que compreende os meses de outubro a março, a 

ilha abriga milhares de pinguins Magallanes. Essa espécie é migratória, e habita a ilha 

em seu período de reprodução. Já os pinguins Papuas ficam na ilha durante todo o 

ano, em um número que pode variar entre 30 a 100 animais. No período de inverno - 

de julho a setembro -, o nosso tempo de permanência na ilha é de 20 a 25 minutos. 

Uma experiência realmente enriquecedora. No caminho de volta teremos certeza de 

que esse dia será inesquecível!         R$ 545

Inclui: Ticket para passeio de barco aquecido - Guia (Espanhol / Inglês) 
Caminhada com pinguins na Ilha Martillo (aprox. 20 minutos) Não inclui: 
Transfer de ida e volta hotel - porto - Taxa portuária -Entrada Estância 
Harberton. 

Lagos Off Roads: 4x4 

Days: todos os dias -verifique a disponibilidade Duração: 8 horas. 

Dificuldade: baixa 

Nesse passeio de aventura e adrenalina - considerado por muitos o melhor circuito off 

Road da Tierra del Fuego - iremos desbravar as lindas  paisagens da região dos lagos 

de Ushuaia, conhecendo os grandes  marcos naturais e pontos turísticos, em um 

caminho repleto de bosques,  rios e castoreiras.Começamos o passeio pela Ruta 3, 

apreciando a  belíssima cordilheira e fazendo um reconhecimento da região. Nossa  

primeira parada é à margem do rio Olivia. Antes de iniciar nossa trilha  4x4 para os 

lagos, paramos também no famoso Paso Garibaldi, um dos  mirantes mais altos da 

região, de onde se tem uma vista magnífica dos  Lagos Escondidos e Fagnano entre o 
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mar de montanhas Andinas  Em seguida retomaremos nosso passeio de 4x4. 

Adentrarmos lindos  bosques, tendo oportunidade de conhecer as grandes castoreiras, 

e em  seguida chegamos ao gigante Lago Fagnano. Depois de desfrutar da  beleza deste 

lugar incrível, seguimos até um refúgio no meio do bosque, onde seremos recebidos com 

uma deliciosa picada argentina de entrada*, enquanto o almoço é preparado para o 

grupo. Após muitas fotos e um delicioso almoço/jantar, retornamos para Ushuaia com a 

certeza de ter  vivido uma maravilhosa aventura 4x4. 

R$363

Inclui: Transfer ida e volta para o hotel. - - Entrada: Picada Argentina. 

Almoço/Jantar: Bife de Chorizo, Linguiça e Batatas assadas + Bebidas 

(Vinho, refrigerante e água). 

Full Day Snow: 4x4 + Snowmobile + dog 

sledding. 

Days: verifique a disponibilidade Duração: 8 horas. Dificuldade: baixa 

Esta viagem é a opção mais completa para curtir a neve da Terra do Fogo! vamos 

procurá-lo para o seu hotel e nós vamos para o Tierra Mayor Valley, lá vamos 

embarcar no veículo especialmente equipado com lagartas para atravessar o vale todo 

nevado. A caminhada passa do vale para a floresta e termina no refúgio de Hachero 

onde nós teremos tempo para tirar fotografias em uma paisagem de sonho. Seguindo as 

instruções do nosso guia, vamos colocar as raquetes de neve e vamos para o abrigo 

onde vamos almoçar na Cúpula aquecida e teremos tempo para divirta-se com os 
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controles deslizantes de trenós. Depois do almoço faremos a experiência de andar em 

um trenó puxado por cachorros e dirigir em uma moto de neve. Nota: a ordem das 

atividades pode ser revertida, de acordo com as condições climáticas e as tamanho do 

grupo, à consideração do guia. 

R$ 400 

Inclui: translado de ida e volta para o hotel ou apartamento, caminhada  com raquetes de 

neve (1 hora e 30 minutos), passeio de trenó por  Huskies (1,5 km), 4x4 com lagartas, 

passeio de snowmobile 5 km, almoço  com bebidas, trenós controles deslizantes 

disponíveis. 

Dia inteiro de neve sem trenós mesmo passeio como NÃO trenós  puxados por Huskies 

R $ 345 

Silencio Andino 

Days: todos os dias Duração: 5 horas Horário de Saída: 18 hs. 

A 'Noite dos Pioneiros' é um passeio que combina moto de neve, caminhada com 

raquetes, jantar delicioso e histórias dos primeiros homens que cruzaram a ilha!. 

Saímos do hotel às 18h00 e partimos para um belíssimo Centro Invernal há cerca de 

25 km da cidade, onde faremos uma travessia pela floresta à bordo da moto de neve 

e um trekking com o guia. Chegamos no centro invernal por volta das 18h45 e 

iniciamos o trajeto de moto de neve e trekking com o guia por volta das 19h00. Às 

20h00 chegamos na cabana, que é uma réplica da cabana de Ernesto Krug, vamos 
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aproveitar um jantar completo e conhecer a incrível história dos pioneiros, aqueles 

heróis que forjaram a paisagem patagônia e foram os primeiros a atravessar a ilha. 

Depois do jantar voltamos para o Centro Invernal caminhando com as raquetes de 

neve pela floresta e nossas lanternas iluminando o caminho. Seguimos pela trilha dos 

pioneiros ouvindo mais histórias e curiosidades da região. Quando regressamos ao 

centro invernal podemos tomar um vinho quente em volta de uma lareira e aproveitar 

o restinho da noite antes de partimos de volta para a cidade! 

R$ 409 

Inclui: Transfer in/out - Travessia em moto de neve - Caminhada guiada - Raquetes 

de Neve - Jantar (O jantar inclui recepção de vinho quente, cardápio de três etapas, 

sobremesa é café). Não inclui: Roupas e Calçados impermeáveis. 

Promoções 
Excursões clássicas em Ushuaia: 

●Parque Nacional Tierra del Fuego 

●Navegação Canal Beagle. 

●Experiência Hidden Lake + Husky Hatchery + 
snowmobile 

Preço total por pessoa: R $512
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CONTACTANOS:

EMAIL:   excursionaustral@gmail.com               
reservasexcursionaustral@gmail.com

WEB: HAZ CLICK AQUÍ :     www.excursionaustral.com.ar
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TELÉFONO:              WHATSAPP    +549 (2901) 543106


