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Prin Patagonia argentiniană până la capătul lumii  
 

ARGENTINA  
 
Buenos Aires – Puerto Madryn – Ushuaia – El Calafate – Bariloche 

 
"Că doar nu te duci în Patagonia", este o expresie des folosită de noi, românii, atunci când ne referim la o 
destinație foarte îndepărtată, aproape imposibil de atins și totuși, dacă cel puțin o dată ați îndrăznit să visați 
„ce ar fi dacă...”, atunci invitația pe care o lansăm vă va interesa cu siguranță, pentru că Patagonia este o 
destinație unică, mai mult decât un loc de vacanță. Un tărâm magic, în care natura parcă ar vrea să 
dovedească de ce este capabilă. Veți fi fascinați de pitorescul peninsulei Valdez, veți “atinge capătul lumii” 
în legendara Țară de Foc, veți poposi în El Calafate, "capitala ghețarilor" de unde veți pleca spre cel mai 
faimos ghețar al planetei, Perito Moreno, unde veți avea privilegiul de a capta imaginea sa incredibilă, pe 
fundalul asurzitor al prăbușirii icebergurilor desprinse din el, veți descoperi San Carlos de Bariloche, 
stațiunea de la poalele Anzilor Cordilieri ce seamănă izbitor cu cele din Alpii Bavarezi, unde puternica 
comunitate germană de aici și-a pus amprenta asupra așezării, iar în final, atinși de magia tango-ului 
argentinian în Buenos Aires, veți fredona ”Caminito” atunci când veți părăsi aceste meleaguri pe care veți 
dori cu siguranță să reveniți. 
 
Info Circuit: 
 Traseu: Buenos Aires – Puerto Madryn – Ushuaia – El Calafate – Bariloche 
 Durată circuit: 17 zile  
 Tarif de la: 4990 Euro / persoană 
 Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 4 persoane 
o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor etc.  
 Date de plecare: la cerere 

 
Top Obiective turistice: 
 
 Natură şi Peisaje: Rezervaţia Provincia Valdes, Puerto Piramides, Punta Cantor, Caleta Valdes şi 

formatiunile geologice, Istmul Ameghino, Satul Gaiman, Satul Dolovon, Parcul Național Tierra del 
Fuego, Canalul Beagle, Portul Almanza, Pasajul McKinlay, Insula Martillo, Ghețarul Perrito 
Morreno, Canalul Cristina, Gheţarul Upsala, Lacul Nahuel Huapi, Plaja Bonita, Insula Huemul, 
Muntele Campanario, Lagula El Trebol, Llao-Llao, Peninsula San Pedro, Insula Victoria, Muntele 
Otto 
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 Artă şi arhitectură: Muzeul de Paleontologie din Trelew, Farul Ends of the World, Muzeul 
Costumbrista, Estancia Cristina   
 

 Experienţe şi Distracţii: Spectacol de tango, cină tradiţională argentiniană, plimbare cu cataramanul 
pentru a observa balenele 

 
Ziua 1:  Bucureşti – Amsterdam – Buenos Aires  
Plecare spre Amsterdam cu compania KLM, zbor KL1376 (18: 05 / 20:05) de unde se va pleca spre Buenos 
Aires cu zborul KL 701 (21:10 / 05:55).  
 
Ziua 2:  Buenos Aires  
Sosire în Buenos Aires şi întâlnire cu reprezentantul local, transfer privat la hotelul ales. Zi dedicată 
explorării oraşului Buenos Aires, capitala şi cel mai mare oraş al Argentinei. În cadrul acestui tur de o 
jumătate de zi veţi vizita cele mai tradiţionale dar şi pitoreşti atracţii turistice ale oraşului, un oraş remarcabil 
ce îmbină cu uşurinţă stilul european cu spiritul latino - american. Veţi avea ocazia să descoperiţi istoria, 
arhitectura, cultura dar şi poveşti interesante vizitând centrul oraşului, San Telmo, La Boca, Puerto Madero, 
Palermo, Plaza de Mayo, Caminito şi La Recoleta. După-amiază transfer la hotel 3* pentru cazare. 
 
Ziua 3:  Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn 
Mic dejun. Transfer la aeroportul Buenos Aires pentru zborul intern spre Trelew care va dura aproximativ 
două ore. La sosire, transfer privat către orașul Puerto Madryn. Transferul durează aproximativ 50 de minute 
și vă oferă posibilitatea să admirați priveliștea mediului rural. La sosirea în Puerto Madryn veți fi conduși la 
hotel pentru cazare, după care veți avea program liber pentru activități individuale. Cazare la hotel 3*. 
 
Ziua 4:  Peninsula Valdes – Puerto Madryn 
Mic dejun. Veţi începe devreme cu o călătorie spre Rezervația din Provincia Valdes. Veți ajunge în Puerto 
Piramides de unde opţional puteţi alege o excursie cu cataramanul pentru a observa balenele, leii de mare și 
cormoranii. În apropierea prânzului veți ajunge în zona Faro Punta Delgada Hotel & Restaurant, de unde veți 
avea ocazia să vă plimbați pe minunatele plaje și să admirați elefanții de mare. Următoarea oprire va fi la 
Punta Cantor de-a lungul coastei de est pentru a ajunge la faimoasa Caleta Valdes unde veți admira 
renumitele formațiuni geologice și istmul Ameghino. Pe tot parcursul drumului veți avea ocazia să admirați 
specii din fauna locală precum guanaos, vulpi, iepuri patagonieni și tatuu. Seara retur la hotelul din Puerto 
Madryn pentru cazare la hotel 3*. 
 
Ziua 5:  Valea râului Chubut – Puerto Madryn  
Mic dejun. Veți porni într-o călătorie spre Rawson, capitala provinciei de unde vă veți îndrepta spre port 
pentru o experiență minunată, aceea de a observa delfinii. Ziua va continua cu o scurtă oprire în Trelew 
pentru o vizită la Muzeul de Paleontologie Egidio Feruglio, unul dintre cele mai importante muzee din 
America Latină specializat în acest domeniu. Aici veți avea ocazia să aflați mai multe detalii despre toate 
epocile geologice, despre prima ființă umană de pe pământ precum și să admirați fosilele a 30 de dinozauri. 
În continuarea zilei veți călători spre satul Gaiman, locul unde s-au păstrat numeroase tradiții ale coloniștilor 
galezi precum și spre satul Dolovon ce oferă un peisaj superb fiind înconjurat de ferme și terenuri agricole. 
Retur în Puerto Madryn și cazare la hotel 3*. 
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Ziua 6:  Puerto Madryn – Ushuaia  
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul intern spre Ushuaia. La sosire, transfer privat spre hotel. Zi 
liberă dedicată activităţilor individuale. 
 
Ziua 7:  Ushuaia – Tierra del Fuego – Ushuaia 
Mic dejun. În prima parte a zilei veţi vizita Parcul Naţional al Ţării de Foc (Tierra del Fuego), unicul parc 
naţional din Argentina situat pe coasta oceanului, înfiinţat în anul 1960, care are o suprafaţă impunătoare de 
63.000 de hectare, din care însă doar o mică parte este deschisă publicului pentru activităţi de camping şi 
excursii pe munte, restul parcului fiind închis publicului pentru scopuri ştiinţifice. Vieţuitoarele sălbatice din 
Parcul Naţional Tierra del Fuego sunt foarte variate şi uşor de depistat, parcul adăpostind aproximativ 90 
specii de păsări, printre care Albatrosul cu sprâncene negre, condori, vânătorii de stridii, gâsca de munte, rața 
de iezer, rayadito şi ciocănitori. Printre mamiferele cele mai obişnuite pot fi observate vidra, castorul şi 
vulpea argintie. Castorii, animale introduse în acest areal în secolul trecut s-au adaptat bine, iar construcţiile 
lor “de baraje” pe care le veţi putea vedea, sunt adevărate minuni inginereşti. Ziua va continua cu o croazieră 
pe Canalul Beagle către Insula de los Lobos, ocazie cu care veţi putea observa habitatul natural al 
mamiferelor marine. Dejun inclus. Retur în Ushuaia şi transfer la hotel.  
 
Ziua 8:  Ushuaia   
Mic dejun. Veţi merge într-o croazieră la bordul unui catamaran care va naviga pe Canalul Beagle, situat în 
sudul extrem al Americii de Sud, o strâmtoare care separă cea mai mare insulă a Arhipelagului Ţara de Foc, 
de celelalte insuliţe ale arhipelagului. Canalul, cu o lungime de 240 km, în care cea mai îngustă porţiune 
ajunge la 5 km, a fost numit după vasul HMS Beagle cu care Charles Darwin a străbătut aceste locuri în 
timpul expediţiei Căpitanului Fitzroy. Primul obiectiv turistic pe care îl veţi vedea în timpul călătoriei va fi 
Farul “Ends of the World’s” pentru ca mai apoi să ajungeţi în faimoasa Insulă Martillo unde se află colonia 
de pinguini Magellan. Întorcere în Ushuaia şi cazare la hotel 3*.  
 
Ziua 9:  Ushuaia – El Calafate  
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Ushuaia pentru zborul intern spre El Calafate. La sosire transfer privat 
de la aeroport spre hotel. Zi liberă dedicată activităţilor individuale.  
 
Ziua 10:  El Calafate – Gheţarul Perito Moreno – El Calafate  
Mic dejun. Zi dedicată faimosului Gheţar Perito Moreno, o adevărată capodoperă a naturii, înscrisă pe lista 
Patrimoniului Mondial al UNESCO. Gheţarul Perito Moreno, unul din cei 48 de gheţari care fac parte din 
Sistemul Glaciar al Sudului Patagonian, ce se află în Parcul Naţional Los Glaciares. Presiunea enormă a 
tonelor de zăpadă comprimă gheaţa deja existentă, conferindu-i o distinctă tentă albăstruie. O dată la câţiva 
ani, gheţarul blochează ca un dop Lacul Argentino, izolând complet braţul Branzo Rico al lacului, moment 
în care nivelul apei de pe Branzo Rico poate creşte cu până la 30 m, până când presiunea face gheţarul să 
cedeze, lăsând să curgă apa amestecată cu gheaţă, pământ şi resturi de piatră. Ultima oară acest fenomen s-a 
petrecut în anul 2004. Veţi sosi în punctul principal de vizualizare al acestei fantastice formaţiuni glaciare, 
veche de peste 500 de ani, cu pereţi de gheaţă înalţi de 90 m şi o lăţime de 4 km, Perito Moreno fiind astăzi 
printre puţinii gheţari din lume în continuă creştere. Cazare la hotel 3*. 
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Ziua 11:  El Calafate – Canalul Cristina – Gheţarul Uppsala – El Calafate   
Mic dejun. Zi dedicată navigării prin Canalul Cristina pentru a ajunge la gheţarul Upsala. Transfer de la 
hotel în Portul Punta Bandera pentru îmbarcarea la bordul vasului care vă va purta printre iceberguri şi 
peisajele uimitoare ale gheţarului Upsala apoi spre Canalul Cristina, până la punctul de debarcare, Estancia 
Cristina. Dejun inclus. După o scurtă vizită a muzeului Costumbrista aflat în incinta Estancia Cristina veţi 
parcurge un traseu montan de aproximativ 10 kilometri într-o maşină de teren pentru a ajunge la adăpostul 
continental de unde va începe explorarea gheţarului Uppsala. Retur la Estancia Cristina şi apoi în Portul 
Banderas, de unde veţi fi preluaţi și transferați la hotel pentru cazare.  
 
Ziua 12:  Ushuaia – Bariloche   
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Ushuaia pentru zborul intern spre San Carlos de Bariloche. La sosirea 
pe aeroport veţi fi preluaţi şi transferați la hotelul ales. Restul zilei vă puteţi bucura de un program liber 
pentru activităţi individuale.    
 
Ziua 13:  Bariloche     
Mic dejun. Veţi fi încântaţi de peisajul spectaculos oferit de împrejurimi și de Lacul Nahuel Huapi. San 
Carlos de Bariloche este una dintre cele mai frumoase stațiuni argentiniene, situată în statul Rio Negro, unde 
peisajul și atmosfera seamănă cu cele din Alpii Bavarezi, puternica comunitate germană de aici punându-și 
amprenta asupra așezării, edificiilor și ordinii mai pronunțate decât în alte părți ale Argentinei. Stațiunea 
situată la poalele Anzilor Cordilieri, înconjurată de lacurile Nahuel Huapi, Gutiérrez, Moreno și Mascardi și 
de munții Tronador, Cerro Catedral și Cerro Lopez, este celebră pentru iubitorii de schi, sporturi acvatice, 
drumeții sau escaladări, dar mai ales pentru peisajele încântătoare. Alături de ghidul local vom porni în 
explorarea stațiunii, dar și a împrejurimilor acesteia. Veţi trece pe lângă Plaja Bonita, de unde se poate zări 
Insula Huemul, vă veţi deplasa până la baza Muntelui Campanario, de unde vom lua telescaunul până la 
altitudinea de 1050 m, pentru a vă bucura de frumoasa panoramă care include Lacul Nahuel Huapi, Ghețarul 
Perito Moreno, Laguna El Trebol, Llao-Llao, Peninsula San Pedro, Insula Victoria, Muntele Otto și 
Bariloche. Cazare la hotel 3*. 
 
Ziua 14:  Bariloche     
Mic dejun. Zi liberă pentru activităţi individuale. Cazare la hotel 3*. 
 
Ziua 15:  Bariloche – Buenos Aires  
Transfer la aeroportul din Bariloche pentru zborul intern spre Buenos Aires. La sosire, transfer privat de la 
aeroport spre hotel. Seara o veţi petrece într-o atmosferă romantică participând la o cină şi un specactol de 
tango. Veţi avea şansa să degustaţi numeroase preparate tradiţionale, desert şi o gamă largă de vinuri 
argentiniene în timp ce veţi fi introduşi în arta tangoului, spiritul oraşului Buenos Aires. Transferul hotel - 
restaurant - hotel este inclus. Cazare la hotel 3*. 
 
Ziua 16:  Buenos Aires – Amsterdam     
Mic dejun. Până la ora 12:00, când se vor elibera camerele, vă veţi putea bucura de timp liber pentru 
plimbări sau cumpărături. Transfer la aeroportul din Buenos Aires pentru plecarea spre Amsterdam cu 
compania KLM, zbor KL 702  (14:55 /  09:15).   
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Ziua 17:  Amsterdam – Bucureşti 
Din Amsterdam se va pleca spre Bucureşti cu compania KLM, zbor KL2701 (11:40 / 15:25). 

TARIFUL INCLUDE: 
- transport intercontinental cu avionul pe ruta: Bucureşti – Buenos Aires – Bucureşti cu compania KLM
- transport intern pe ruta Buenos Aires – Trelew, Trelew – Ushuaia, Ushuaia – El Calafate, El Calafate – Bariloche, Bariloche –
Buenos Aires
- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile continentale
- bagaj de cală
- 14 nopţi cazare cu mic dejun
- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la nr. de turişti
- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc.
- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program
- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism
- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a
programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu este
menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) și
Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor
aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară
acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani
împliniți

TARIFUL NU INCLUDE: 
- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual
- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc.
- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea
- bacşişuri pentru ghizi, şoferi, bagajişti
- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 
informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 
local

ACTE NECESARE: 
- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 
- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea locurilor
- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării
- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte
- în momentul semnării « Contractului de prestări servicii turistice », turistul îşi asumă plata diferenţei stipulată în program în
cazul neîntrunirii grupului minim de turişti

OBSERVAŢII: 
- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure
- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i
permite să părăsească teritoriul propriu
- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca
urmare a întârzierii acestora
- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări
- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă
standardele locale
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- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 
rezolvă de către turist direct la recepţie în limita disponibilităţilor  
- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 
precizat în program 
- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 
pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 
promoţia fără un anunţ prealabil 
- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 
de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 
obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 
unor cheltuieli suplimentare aferente 
- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 
- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.  
- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele 
şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi achiziţionate 
de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la dispoziţie un 
mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful excursiilor opţionale nu 
sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 
- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 
- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 
eventualelor despăgubiri 
- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă şi 
evenimente politice neprevăzute, greve etc. 
- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 
părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult cu 
certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă certificatul 
de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului 
- copiii au nevoie de paşaport individual  
- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de siguranţă 
şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 
- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; în 
cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 
- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 
- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

