
 

 

  

ARGENTINA |  Patagònia, Buenos Aires i Iguazú 
 

amb guia acompanyant de Viatges Alemany 

Sortida especial en grup reduït  : del 14 al 28 d’octubre 2023 

 

 

 

14 Octubre: BARCELONA - BUENOS AIRES  
Sortida  de les nostres terminals amb autocar fins a l’aeroport de Barcelona, per embarcar en 
un vol de Barcelona a Buenos Aires, a les 01:30 de la nit i arribada a  a les 10:00h a l'Aeroport 
Internacional d'Ezeiza. Recepció i trasllat a l’hotel al centre de la capital argentina. 
Acomodació a l’hotel i després de descansar, sortirem amb el guia local per poder fer la 
primera visita a la ciutat, podrem conèixer els llocs més representatius. Visitarem la Plaza de 
Mayo coneixent el nucli històric amb els seus principals edificis: el Cabildo, la Casa Rosada, 
avui seu del govern executiu. Dinar en restaurant  i posteriorment, seguirem recorrent el barri 
de la Boca, coneixerem l'antic port natural de la ciutat, on, a la fi del segle XIX, va començar a 
instal·lar-se la comunitat italiana genovesa; "Caminito” el carrer declarat museu, amb les 
seves acolorides cases. Vorejarem la rivera fins a Puerto Madero, segon Port de la ciutat, avui 
convertit en el barri més puixant de la ciutat, combinant els antics docks (edificis de maó 
d'estil anglès, utilitzats com a barraques durant l'activitat portuària) i els moderns edificis. En 
finalitzar tornada a l’hotel. Sopar i allotjament a l’hotel. 
  

15 Octubre: BUENOS AIRES  
Després d’esmorzar, sortida cap al Barri de la Recoleta, on començarem la visita a la ciutat. El 
Barri de la Recoleta, un dels barris més prestigiosos de la ciutat. Destaca per les edificacions 
antigues que es presenten com un resum de l'arquitectura Europea del segle passat (inclou 
entrada al seu Cementiri monumental). Continuarem pel barri de Palermo, el barri més gran 
de la ciutat, on coneixerem el Parc Tres de Febrero, el gran pulmó verd de la ciutat. Dinar  a 
un restaurant local . A la tarda, coneixerem el sector més antic de la ciutat, el barri de San 
Telmo, on podrem veure els "petits convents", cases amb moltes habitacions que recreaven 
cel·les de convents, d'aquí prové el seu nom, i que van allotjar el gran corrent d'immigrants 
des de finals de s. XIX fins a mitjans del s. XX. Aprofitarem que al ser diumenge, el Carrer 
Defensa es converteix en peatonal i s’omple de diferents mostres de música en viu, 
caminarem entre la fira d'artesans i pels  petits i curiosos negocis d'antiquaris típics. Tornda a 
l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

16 Octubre : BUENOS AIRES - CALAFATE 
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol d'Aerolínias cap al Calafate. Sortida a 
les 10:25h i arribada a Calafate a les 13.40h. Recepció i trasllat a l' hotel. Dinar a l’hotel. Resta 
de la tarda lliure fins a l’hora de sopar. Allotjament. 
  

17 Octubre : CALAFATE - Glaciar Perito Moreno I Safari Nàutic  
Esmorzar. Excursió de dia complet a les passarel·les del Glaciar Perito Moreno, incloent la 
navegació "Safari Nàutic". El Parc Nacional Los Glaciares conserva una extensa àrea del camp 
de gels continentals amb les glaceres Moreno, Onelli, Agassi i Upsala. El més conegut és el 
Perito Moreno, que s'expandeix sobre les aigües del Lago Argenitno amb una paret de 5 km 
d'ample i 70 metres d'alçada sobre el nivell de l'aigua, amb colors que varien del blanc 
immaculat al turquesa. El Punt Panoràmic és el començament d'una caminada descendent 
per les passarel·les ubicades davant la glacera. Des d'allà gaudirem de la immensitat del 
paisatge i percebrem els sons dels constants despreniments de gel. Un espectacle 
imperdible! Dinar en restaurant local del parc. 
L'excursió continua amb el "Safari Nàutic", una navegació pel Lago Argentino amb una durada 
aproximada d'una hora per veure la glacerea de més a prop. Un cop davant la paret, el vaixell 
s'atura uns minuts per contemplar la seva immensitat i bellesa. Retorn a l'hotel. Sopar i 
allotjament. 
 

 

ITINERARI 

DESTAQUEN COM 
INCLÒS :  
• Navegació per veure Balenes a 

Puerto Madryn. 

• Excursió a la Pingüinera de 
Punta Tombo. 

• Viatge en el Tren del “Fin del 
Mundo” a Ushuaia. 

• Navegació del Canal de Beagle, 
a Ushuaia. 

• Safari nàutic fins al front del 
Perito Moreno, a Calafate. 

• Navegació glaciars Spegazzini, 
Upsala i Perito Moreno. 

• Sopar-espectacle de Tango, a 
Buenos Aires, amb begudes 
incloses. 

• Excursió de dia complet al Tigre 
i Delta del Paranà, a Buenos 
Aires. 

• Navegació i  gran aventura a les 
Cascades d’Iguazú. 

HOTELS PREVISTOS O 

SIMILARS: 
• BUENOS AIRES :  

Hotel Grand Brizo (4 nits) 

• EL CALAFATE :  
Hotel Los Alamos (3 nits) 

• USHUAIA :  
Hotel Fueguino (2 nits) 

• PUERTO MADRYN :  
Hotel Dazzler (2 nits) 

• IGUAZÚ :  
Hotel Mercure (2 nits)  

 
 

 



 
  

18 Octubre : CALAFATE, Parque Nacional los Glaciares 
Esmorzar i sortida per fer una navegació  pels glaciars del Lago Argentino. El Camp de Gel Patagònic és, després de l'Antàrtida, el 
mantell de gel més gran del planeta. El Parque Nacional los Glaciares és un magnífic escenari de boscos, llacs, muntanyes, gel i estepa, 
amb més de 200 glaceres. Destaquen el Glaciar Spegazzini amb la gran alçada del seu front que assoleix els 135 metres sobre el nivell 
del mar, el Glaciar Upsala que cobreix tota una vall amb una extensió aproximada de 765 Km2 i una longitud de 53 km, i el Glaciar 
Perito Moreno, en constant avanç, i les ruptures del qual són un espectacle natural incomparable. Durant el recorregut d'aquesta 
navegació descobrirem el Glaciar Upsala, Glaciar Heim, Glaciar Spegazzini. Desembarcament amb vistes al Glaciar, caminada i temps 
per prendre el nostre pícnic, en un entorn únic. Retorn al port, desembarcament i trasllat a l'hotel del Calafate. Sopar i allotjament. 
  

19 Octubre : EL CALAFATE – USHUAIA, Llacs Fagnano i Escondido en 4x4  
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport per embarcar en el vol d'Aerolínias cap a Ushuaia. Arribada i inici de l'excursió en 4x4 als Llacs Fagnano 
i Escondido que ens permetrà connectar-nos d'una manera diferent amb els paisatges més recòndits de l'illa de Tierra del Fuego. Per 
senders de terra i sortejant rierols, arribarem a la imponent costa del Llac Fagnano, on podrem contemplar aquest extraordinari lloc 
i la seva energia particular. A partir d'allà, els vehicles començaran a transitar camins de difícil accés, sortirem de les pistes i  tindrem 
vistes d'inigualable bellesa. Dinar durant l'excursió . Retorn a la tarda a Ushuaia. Sopar i allotjament a l’hotel. 
  

20 Octubre :  USHUAIA - Parc de Tierra del Fuego i navegació Canal Beagle 
Esmorzar. Excursió al Parc Nacional Tierra del Fuego. El primer punt a visitar, ja dins del Parc Nacional, és el mirador Lapataia, des 
d'on es realitza un petit trekking per transitar els últims quilòmetres de la Ruta Nacional nº 3 i arribar a la Badia, lloc ideal per a 
l'observació de les aus que habiten la zona. El recorregut continua pel sender de la castorera per arribar a un dels dics construïts per 
aquesta espècie que habita la regió on es pot observar l'impacte que aquestes "construccions" produeixen en el medi ambient.  A la 
part sud del parc es troba el llac Acigami, punt obligat de visita per admirar l'espectacle que ofereix el paisatge amb la serralada dels 
Andes com a fons mentre es gaudeix d'un refrigeri. El recorregut acaba a Badia Ensenada el punt més austral. Retorn a la 
ciutat. Dinar en restaurant.  A continuació, Navegació pel Canal de Beagle cap a l'Illa dels Lobos i Far Les Eclaireurs (conegut com el 
Far de la Fi del Món).  Retorn a la ciutat i trasllat a l' hotel. Sopar i allotjament. 
 

21 Octubre: USHUAIA – TRELEW - PUERTO MADRYN 
Esmorzar. Trasllat a l'aeroport i sortida en el vol a Trelew. Recepció i trasllat a Puerto Madryn. Dinar al restaurant i acomodació a 
l’hotel. Resta de la tarda lliure per visitar la població amb el nostre guia acompanyant. Sopar en restaurant local. Retorn a 
l'hotel. Allotjament. 
  

22 Octubre : PUERTO MADRYN - PENÍNSULA VALDÉS: balenes i pingüins  
Esmorzar. Excursió de dia complet a la Península Valdés. Sortirem cap a Puerto Pirámide, on embarcarem en una zodiac per fer 
l'avistatge de la Balena Franca Austral, una experiència realment impactant. Dinar en restaurant. Després continuem cap a Punta 
Norte on visitarem la colònia de pingüins de la Estancia San Lorenzo, la més important de la regió. Posteriorment visita a Punta Norte 
on es podran observar elefants i llops marins. En finalitzar la tarda, tornada a l'hotel. Sopar en un restaurant i allotjament. 
  

23 Octubre : PUERTO MADRYN – TRELEW - BUENOS AIRES - IGUAZÚ 
Esmorzar i trasllat a l'aeroport per embarcar en un vol a Iguazú, amb connexió a Buenos Aires. Arribada a Iguazú a les 15:00h. Dinar 
no inclòs degut a l’hora dels vols. Recollida de l’equipatge i trasllat fins a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

24 Octubre : CATARATES D’IGUAZÚ  costat argentí  
Esmorzar. Al matí excursió a les Catarates del costat Argentí, situades dins del Parc Nacional Iguazú. Començarem amb el "tren de la 
selva", un tren ecològic que se submergeix a la selva missionera, fins a l'estació "Garganta del Diablo", on comença el recorregut de 
la passarel·la cap a un dels paisatges més impactants de l'Argentina, just davant del salt que dona nom a l'estació: La Garganta del 
Diablo, indescriptible per la seva bellesa i energia que emociona a tots. El recorregut continua per la següent estació "Cataratas" on 
es pot realitzar el Passeig Superior amb una distància de 500 metres. Dinar en un restaurant dins del parc. Farem l’excursió coneguda 
per la Gran Aventura, que combina una part de navegació pel Riu Iguazú inferior i una ruta de 8 km. per la selva amb camions, on 
podrem interpretar la flora i la fauna de la zona amb guies especialitzats. Durant la navegació ens acostarem als peus dels salts de San 
Martín, de Bosetti, de los Tres Mosqueteros i el Cañon de la Garganga del Diablo i la navegació aigües avall pels ràpids del riu, 
arribant a Puerto Macuco (a 3 km de les Catarates). Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  
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25 Octubre :  IGUAZÚ - CATARATES costat brasiler - BUENOS AIRES 
Esmorzar. Al matí, anirem cap a les Catarates del costat brasiler, el circuit de passarel·les de 950 metres de llarg sobre el Riu Iguazú ens 
ofereix la millor vista panoràmica de tots els salts. Arribarem al mirador de la Garganta del Diablo, on el soroll de la caiguda de l'aigua 
deixa meravellat el visitant. Continuació cap a l'aeroport per embarcar en el vol a Buenos Aires. Arribada, recepció i trasllat fins a 
l’hotel. Sopar i allotjament 
  

26 Octubre : BUENOS AIRES - Navegació pel Rio de la Plata i el Tigre  
Esmorzar. Trasllat a Puerto Madero on embarcarem en un catamarà que recorre el Rio de la Plata paral·lel a la costa, amb vistes 
panoràmiques de la ciutat de Buenos Aires, després entrarem dins dels canals del Delta de Paranà on coneixerem aquest sector d'illes 
i la seva vida característica. Després de 2 hores, arribarem al Puerto del Tigre. Visita i dinar en un restaurant a la vora del 
riu. Posteriorment, retorn a la ciutat i resta de la tarda lliure fins al vespre. Trasllat per gaudir del sopar Tango Show, sopar de comiat 
on podrem viure l'experiència del TANGO en tota la seva esplendor. Sota la direcció d'una orquestra dirigida per  mestres de renom, 
es llueix un elenc de professionals del ball i cantants dignes de la capital del tango. Retorn a l' hotel i allotjament.  
 

27 Octubre: BUENOS AIRES - BARCELONA  
Esmorzar. Trasllat a l aeroport i sortida en el vol internacional de tornada a Barcelona. Sortida de Buenos Aires a les 11:45h. Nit a bord. 
 

28 Octubre: BARCELONA 
Arribada a l’aeroport de Barcelona a les 05:25h del matí. Trasllat fins a les nostres terminals. Fi del viatge 
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NOTES : 
▪ Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data límit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 23.09.2023. 
▪ Preus calculats el 17.03.2023, segons tipus de canvi de divisa, 

preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al 
viatge, vigents  a  l’esmentada  data. 

▪ Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-
se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord  amb  
l’establert  a  l’apartat  11  de  les  Condicions Generals del 
contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà 
dret a reducció de preu per variació al seu favor dels 
esmentats conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas 
deduir del reemborsament els costos administratius reals de 
la seva tramitació. 

▪ Documentació necessària per a viatgers espanyols: passaport 
amb vigència mínima de 6 mesos. Per a nacionals d’altres 
països consulteu a l’agència abans de contractar. 

▪ El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 
facilitaran abans de la formalització de la reserva. 

 
 

SORTIDA DE REUS I VALLS:  mínim 6 persones.  
 

SERVEIS INCLOSOS : 

• Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, 
Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada. 

• Bitllets d’avió vol directe amb IBERIA Barcelona – Buenos 
Aires – Barcelona. 

• Facturació d’una maleta fins a 23 kg per persona. 

• Taxes aèries incloses ( 215 € ). 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge.  

• Guia privat durant tot el viatge. 

• Allotjament als hotels programats, en habitació doble. 

• Règim de pensió completa, excepte un dinar a Iguazú. 

• Una beguda no alcohòlica en tots els àpats. 

• Totes les activitats i visites indicades en l’itinerari 

• Entrades als Parcs, taxes i impostos locals. 

• Assegurança d’assistència mèdica 30.000 €  i d’anul·lació 
fins a 4.500 €  

 

SERVEIS NO INCLOSOS:  

▪ Propines no incloses 
▪ Qualsevol altre servei no indicat a l’apartat de “serveis 

inclosos”. 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 

 

 

 

del 14 al 28 d’octubre 2023 

 


