Inverno em Ushuaia
(Ski & Excursões)
Compania de Guias de Patagonia é uma agência especializada em montanha, natureza e
programas de aventura em Tierra del Fuego.
A nossa oferta tem todas as possibilidades da disciplina de inverno, incluindo esqui alpino,
esqui nórdico e Freeride
Nossa equipe é composta por guias, cada uma especializada em disciplinas diferentes, mas
todos compartilhando a mesma conexão especial com a natureza ea cultura dos lugares que
visitamos.
Os serviços da Companhia são projetadas para criar uma experiência única, em contacto
íntimo com a cultura ea natureza de Tierra del Fuego, com condições ideais de segurança.

2012
Un producto de Compañía de Guías de Patagonia

Representado por:

Con certificaciones:

Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Programas e Preços
Programas
Esqui Alpino (programas de sábado a sábado)
Ski Week Iniciante 7 noites (ver detalhes)

USD 1190.-

Ski Week Avançado 7 noites (ver detalhes)

USD 990.-

Ski Week Freeride 7 noites (ver detalhes)

USD 1833.-

Esqui Alpino (programas durante a semana)
Ski Mini Week 4 noites (ver detalhes)

USD 645.-

Ski Mini Week 3 noites

USD 532.-

Ski Cross Country (serviço full day)

Introdução ao ski nórdico (Meio dia) (ver detalhes)

USD 130.-

Full Day Ski Nórdico (ver detalhes)

USD 94.-

Excursões de Inverno
Patinação no Gelo (Noite) (ver detalhes)

USD 35.-

Hiking com Raquetes (ver detalhes)

USD 90.-

Trekking na neve no Parque Nacional (ver detalhes)

USD 90.-

Escalada em Gelo e Raquetes (ver detalhes)

USD 99.-

Lagos 4x4 na Neve

USD 120.-

Experiência Huskie

USD 117.-

Aventura Branco

USD 82.-

Neve e Fogo

USD 102.-
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Programas de Esquí Alpino
Introdução: esqui alpino, em Tierra del Fuego começou nos anos 50, nas mãos dos pioneiros do Club Andino
Ushuaia com meios precários de arrasto, que foram montados à mão no canto superior Glaciar Martial. Desde
então, tudo mudou consideravelmente e, hoje, há dois modernos centros de esqui, que tornam possível a prática
de todas as disciplinas do esqui. As condições de neve, devido ao baixo gradiente térmico da ilha e da longa
temporada (junho-outubro), Tierra del Fuego tornar um local ideal para descobrir.
Cerro Castor: é o maior resort de esqui em Tierra del Fuego, com a arte de mídia, e com uma elevada
proporção de media / Track (02/04 primário e 19 faixas +), é uma das estâncias de esqui mais seguras e
confortável no país.
Martial Winter Resort: É uma pequena estância de esqui situada nas proximidades da cidade. Tem um
teleférico duplo, uma das vias principais, um novato, e três faixas secundário. É um centro freqüentado por
jovens e crianças a partir de Ushuaia, e talvez o melhor lugar para iniciantes, por seu bom preço / media.

Esquí Week Iniciante
Localização: Centro de Esquí Martial e Cerro Castor
Atividades: Esqui Alpino com uma introdução ao Esqui Cross Country.
Duração: 8 días y 4 dias (sábado a
Tipo de Excursão: Regular
sábado, o durante semana)
Serviços incluídos: Transfers em TDF, alojamento, passe de ski, equipamentos, coordenação,
instrução no programa
Presente: 01 noite de patinação sobre gelo grátis
Equipe para trazer os passageiros: roupas adequadas, óculos escuros , chapéu e luva
Período Operação: 15 de junho a 15 de outubro (Datas abertura Cerro Castor)

Descrição: Este é um programa para quem quer
aprender a esquiar e aprender mais sobre as
diferentes disciplinas do inverno. Desde dois dias
em um resort de esqui de pistas simples, onde
eles dão instruções e três dias de esqui em
Cerro Castor. Além disso, há um dia de esqui
com a instrução, e um dia de patinação no gelo.

Itinerário:
Dia 1 (sábado): TRF IN
Dia 2 e 3 (domingo e segunda-feira) 10 AM
transferência para a Centro de Esqui Martial. Aulas
para iniciantes na pista e pista principal.
Dia 4, 5 e 6 (terça-feira a quinta-feira): Esqui em
Cerro Castor. (N º instrutor). Na noite de patinação no
gelo em uma pista de gelo natural
Dia 7 (sexta-feira): 09h30 Transferência para trilhas
do cross-country. aula introdutória e, em seguida
esqui livre na pista.
Dia 8 (sábado): Manhã livre. TRF OUT
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Esquí Week Avançado
Localização: Cerro Castor
Atividades: Esquí Alpino em cerro Castor.
Duração: 8 días (sábado a sábado)
Tipo de Excursão: Regular

Serviços incluídos: Transfers em TDF, alojamento, passe de ski, equipamentos, coordenação,
instrução no programa
Equipe para trazer os passageiros: roupas adequadas, óculos escuros , chapéu e luva
Período Operação: 15 de junho a 15 de outubro(Datas abertura Cerro Castor)

Descrição: Programa de esqui clássico, onde nos Itinerário:
propomos a desfrutar da neve incrível de Tierra del Dia 1 (sábado): Ushuaia – TFR in
Dia 07/02 (segunda-feira e sexta-feira): 10:00 h.
Fuego. Para os esquiadores experientes.
transferência de Cerro.TRF out
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Esquí Week Freeride
Localização: Cerro Castor y Glaciar Martial
Atividades: Esqui Alpino com uma introdução ao Esqui Cross Country e
Freeride
Duração: 8 Días
Tipo de Excursão: Regular
Serviços incluídos: Instrutor, equipamentos de esqui, equipamentos de segurança, Passe de esqui,
Transfers TDF, Alojamento.
Equipe para trazer os passageiros: roupas adequadas, óculos escuros , mochila
Período Operação: 15 de junho a 15 de outubro (Datas abertura Cerro Castor)

Descrição: Um programa feito para esquiadores
que querem se aventurar no freeride e fora de
pista.
Há três dias de esqui em Cerro Castor livre, um
freeride day clinic e fora de pista (com instrutor
guia), e dois dias de deserto de montanha de esqui
e montanhismo freeride com guias de montanha

Itinerário:
Dia 1 (sábado):TFR Hotel.
Dia 2 de esqui (domingo): em Cerro Castor
aclimatação.
Dia 3 (segunda-feira): Clínica e Freride off-piste
em Cerro Castor.
Dia 4 e 5 (terça e quarta-feira): Freeride em
Centro Invernal Martial Dia 6 e 7 (quinta e
sexta-feira): Free esqui em Cerro Castor.
Dia 8 (sábado): Manhã livre. TRF out

↑− Regresar a la página principal

HTU
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Programas de Esquí Nordico
Introdução: O esqui cross-country é uma disciplina aeróbia que é praticada em ladeiras suavemente ondulado,
em zonas húmidas e nas florestas de faia.
É uma disciplina que pode fazer passeios bela família, carreira ou aeróbia que podem ser desafios interessantes.
Pista Valle de Tierra Mayor: Valle Tierra Mayor é uma das zonas mais frias da Ilha Grande, há Cerro Castor e
esqui nórdico pista Branco, 21 km de comprimento. Ideal para um dia de caminhada na neve, visitando vários
resorts de inverno.
Pista Francisco Jerman: A pista do Club Andino Ushuaia, está de volta à cidade, a apenas três milhas Este
credenciados pela Federação Internacional de Esqui, e é o melhor caminho para aqueles que gostam deste
desporto.

Full Day Esquí Nórdico
Localização: Pista Francisco Jerman o Valle de Tierra Mayor
Atividades: Día de Esquí de Fondo, sem instructor.
Duração: Día inteiro.
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: Transfers TDF, equipe, box lunch
Equipe para trazer os passageiros: roupas adequadas, óculos escuros , protetor solar
Período Operação: 15 de junho a 30 de Setembro.

Descrição: Dia de esquiar nas melhores pistas
de esqui na Argentina.

Itinerário: Progam dia inteiro. Nós começamos
às 10 horas Hotel e voltou cerca de cinco horas.
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012

Introdução ao esqui nórdico
Localização: Pista Francisco Jerman o Valle de Tierra Mayor
Atividades: Introdução ao esqui nórdico
Duração: Día inteiro.
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: Transfers TDF, equipe, box lunch
Equipe para trazer os passageiros: roupas adequadas, óculos escuros , protetor solar
Período Operação: 15 de junho a 30 de Setembro.

Descrição: Esqui Nordico é uma disciplina
aeróbica, típica de países do norte europeu, onde
as planícies de neve são uma constante. É uma
disciplina que nos permite viver experiências
bonitas em família, e desfrutar dos encantos da
floresta
nevado
de
Tierra
del
Fuego.

Itinerário: Programa de um dia inteiro.
Começamos às 10h do hotel e voltou cerca de
cinco horas.
Visite o Vale da Tierra Mayor Francisco Jerman
ou faixa, onde se dará instruções sobre os
fundamentos do esporte, e prática por algumas
horas.

TU

↑− Regresar a la página principal
TU
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Excursiones de Invierno:
Patinação no Gelo
Uma atividade excelente para desfrutar com a família durante o dia ou após um
dia de esqui. Super divertido, e uma lagoa de gelo natural!
Atividades: Patinação no Gelo
Duração: Duas horas
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: TRF, coordenação, patins
Equipe para trazer os passageiros: Brasão, chapéu e luvas
Período Operação: 15 de junho a 25 de Setembro.
Descrição: La Laguna del Diablo é a única pista de patinagem natural na Argentina. Propomos aqui
para desfrutar de algumas horas do fim do gelo noite mágica do mundo com a sua família.

Inverno

Hiking com raquetes
Localização: Glaciar Martial
Atividades: caminhada com raquetes atraves de un vale de altura
Duração: Dia intero
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: Guia de montanha, transfers, teleférico, alimentação, raquetes, varas e polainas.
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar e garrafa de água.
Período Operação: Junho a Outubro.

Itinerário: 10:00 Saída do hotel - Transfer para o Glaciar Martial - Caminhadas com raquetes de neve
pela floresta e áreas de alta altitude - Hora prevista de chegada 16:30.
Descrição: É um clássico passeio de família, onde viveremos uma experiência acessível a todas as
idades. Vamos explorar os diferentes ambientes de montanha apreciando incrível vista panorâmica
da cidade de Ushuaia e do Canal de Beagle.
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012
Inverno

Trekking na neve no Parque Nacional
Localização: Zona costeira do Parque Nacional TDF.
Atividades: Trekking na neve
Duração: Dia intero
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: Guia de montanha, transfers, alimentação, raquetes, varas e polainas.
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar e garrafa de água.
Período Operação: Junho, Julho e Agosto

Itinerário: Saída do hotel às 10h00. - Transferência de Tierra del Fuego National Park - Trekking ao
longo do Paseo de la Isla e ao Mirador de Lapataia - Almoço - Visita ao Lago Roca - Retorno Tempo
aproximado de 16h30.
Descrição: O objetivo desta viagem é visitar os diferentes caminhos do Parque Nacional,
atravessando o bosque nevado. Nosso passeio começa em frente ao Destacamento de Gendarmerie
para andar a pé da ilha, visitando o arquipélago biguás e Laguna Verde, e em seguida, tomar o
caminho do Mirador de Lapataia para chegar ao final da Rota Nacional N º 3. Nós levamos tempo para
apreciar a baía ea paisagem deslumbrante que nos rodeia e, em seguida, em nosso veículo para ir ao
Lago Roca e fazer um pequeno passeio ao longo de suas costas. No final, temos um tempo para
aqueles que querem visitar a casa pouco para desfrutar de um bolo de chocolate, ou simplesmente
apreciar a paisagem de neve a partir de uma atmosfera calorosa e amigável, antes de retornar para a
cidade de Ushuaia.
Nota: O roteiro será adaptado às condições climáticas e do grupo
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012
Inverno

Escalada em gelo e raquetes
Localização: Cascada de Juan, Cerro Castor.
Atividades: Escalada en cascadas congeladas y caminata con raquetas.
Duração: Dia intero
Tipo de Excursão: Regular.

Serviços incluídos: Guia de montanha, transfers, alimentação, raquetes, escalando engrenagem,
varas e polainas.
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar e garrafa de água.
Período Operação: Junho a Outubro

Itinerário: 09h30 Partida do hotel - Transfer para a cachoeira, no Vale de Tierra Mayor - Escalada e
almoço no local - Caminhadas com raquetes de neve através das madeiras para o Complexo Cerro
Castor - Retorno para a cidade - Hora prevista de chegada 17:00 hs.
Descrição:
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012
Invierno

Aventura Branco
Localização:Valle de Tierra Mayor (30 km de Ushuaia).
Atividades: Caminhando com raquetes de neve e trenós puxados por huskies.
Duração: Meio Dia (5HS). Item 8.30hs
Tipo de Excursão: Regular.

Serviços incluídos: Guia, transfers, chocolate quente, equipamento, raquetes e postes.
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar e garrafa de água.
Período Operação: Junho a Outubro

Itinerário: Saída do hotel, a transferência para o Valle de Tierra Mayor, viajar de trenó puxado por
cães x 3 km, chocolate quente em refúgio de madeireiros, raquetes e transferência de voltar a
Ushuaia
Descrição: Uma excursão de meio dia, ideal para combinar com a outra no período da tarde, como a
navegação do Canal de Beagle.
Saída do hotel em direção ao prefeito Valle Tierra Mayor, neste grande vale começou a viagem em
trenós puxados por huskies, depois de atravessar o vale entramos na floresta por um caminho antigo
de madeireiros no meio desta floresta centenária de Lenga chegou ao refúgio de Madereiro (pequena
cabana aquecida com madeira). Dissemos adeus à huskies e nosso guia vai ajudar a colocar em
raquetes de neve (sem as quais não poderíamos caminhar devido a espessura da neve que
normalmente vem para o metrô), o objectivo: cachoeira de Gelo Alvear e do ponto de vista do Vale, o
regresso ao refúgio é rápido e divertido, é tudo ladeira abaixo, culminando com o abrigo do refúgio,
recuperar energia no abrigo com um chocolate quente. Volta para o Vale Tierra Mayor
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Inverno

Lagos 4x4 na Neve
Localização: Valle de Tierra Mayor, y Lagos Fagnano y Escondido.
Atividades: 4x4 na zona de Lagos.
Duração: Dia intero
Tipo de Excursão: Regular.

Serviços incluídos: Guia, veículo, almoço sem bebidas (restaurante), passeio com raquetes.
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar
Período Operação: Junho a Outubro

Itinerário: Saída do hotel às 9:30, Off Road e trilha vigia Lago Fagnano Lago Escondido almoço /
cordeiro fueguino sem bebidas / caminhada com Raquetes em Tierra Mayor / lazer para atividades
opcionais em Tierra Mayor (esqui, motos de neve, trenós)
Descrição: Partida do hotel pela Rota Nacional 3 em direcção a Lagos Escondido e Fagnano
cruzamos as montanhas pela Passo Garibaldi, onde fazemos uma parada e tomar um lanche.
Voltamos para o Vale Tierra Mayor, onde degustaremos para almoçar e ter tempo para atividades
opcionais, tais como: motocicletas de neve, trenós puxados por huskies, esqui cross country e
patinação no gelo, ou simplesmente desfrutar do grande Valle Nevado. Retorno para Ushuaia.
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Inverno

Experiência Husky
Localização: Valle de Tierra Mayor
Atividades: Introdução à unidade de trenós puxados por cachorros na
neve.
Duração: 6 Horas.
Tipo de Excursão: Regular.
Serviços incluídos: Guia, transporte, bebidas, equipamentos (raquetes de neve, trenós puxados por
cães, etc.)
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu, óculos
escuros, protetor solar e garrafa de água.
Período Operação: Junho a Outubro

Itinerário: Saída do hotel 09:30 - Transferência para a cachoeira no Vale de Tierra Mayor - Escalada e
almoço no local - Caminhadas com raquetes de neve através das madeiras para o Complexo Cerro
Castor - Retorno para a cidade - hora prevista de chegada 17:00.
Descrição: Saída do hotel em direção ao vale Tierra Mayor, nosso instrutor musher nos acolhe nos
dar uma palestra introdutória ao mundo dos cães de trenó e visitar a fazenda.
Em seguida, começou a dirigir a instrução do trenó, armados com o conhecimento de técnicas e
manuseio. Nós colocamos arreios em cães, agarrado ao trenó, gritos e seguir! Iniciar a nossa
experiência. Esta aventura trenós puxados por cães é uma viagem profunda e engraçado!
Enquanto nós nos movemos nossa caravana de trenós para fora no vale nevado, culminando na Base
Camp I, onde as calorias e reembolsará a oportunidade de conhecer um pouco armado igloos e
experiência
do
silêncio
mágico
branco
.....
Depois de recuperar as calorias, os cães aprontar novamente e voltar a Ushuaia.
Dificuldade: moderada, para participar, os passageiros devem estar em boa saúde, você tem que
gostar de cães, e possuir um espírito de equipe. trenós puxados por cães é uma atividade comparável
à de esqui cross-country, assim que você tem que estar em forma razoavelmente boa.
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Invierno

Neve e Fogo
Localização: Valle de Tierra Mayor
Atividades: raquetes de neve, trenós puxados por cães, o Motocicletas da Neve.
Duración: 5 Hs. (nocturna con cena
Tipo de Excursión: Regular.
incluida)
Serviços incluídos: Guia, transporte, jantar, equipamentos (raquetes de neve, trenós puxados por
cães o motocicletas da neve)
Equipe para trazer os passageiros: Botas para trekking, mochila, jaqueta, luvas, chapéu,
Período Operação: Junho a Outubro

Itinerário: Saída do hotel 18:30 hrs, para transferência a Vale Tierra Mayor, caminhadas com
raquetes de neve hasta refúgio de madeiros jantar, volta de trenó de neve ou motocicleta da neve
como a opção de retorno para Ushuaia.
Descrição: Saída do hotel em direção ao vale Tierra Mayor, que se encaixam nas nossas raquetes e
começou a caminhar por cerca de 30 minutos, cruzando o vale no meio da noite de inverno, uma
forma tochas que marca a entrada da floresta para a cabana , onde o cozinheiro estará esperando
com as brochettes o guisado e cozido no fogo, vinho quente com especiarias e vinhos especiais da
noite, "o café Logger, o jantar é tingida com uma guitarra. O retorno é pela escolha.
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Programas de esqui em Tierra del Fuego
Temporada inverno 2012
TERMOS E CONDIÇÕES
Preços
Todos os preços apresentados são por pessoa e, na moeda especificada.
Todas as tarifas estão sujeitas a qualquer alteração ea empresa se reserva o direito de alterar as
taxas publicadas sem aviso prévio.
Os preços incluem todos os serviços especificados.
As tarifas não incluem:
Todas as passagens aéreas ou vôos regulares ou vôos fretados, visto ou passaporte custos, os
encargos do governo, chegada e de partida, refeições não especificadas, seguro pessoal e custos de
cancelamento e todas as despesas pessoais, tais como custos telecomunicações, dicas, ou qualquer
outro serviço não especificado no programa.
Depósitos e pagamentos
Ela exige um depósito não reembolsável de 30% da seleção da taxa por pessoa para confirmar a
reserva com o pagamento final até 90 dias antes da data de início do serviço.
Os cancelamentos e adiamentos
No caso de expedições, até 30 dias antes serão reembolsados do montante da reserva, ou ter uma
nova reserva reconhecendo os valores pagos. Menos de 30 dias, antes mesmo que eles não irão
reconhecer os montantes pagos a título de reserva de uma nova reserva será devido se a mudança
de data.
Para passeios, até 7 dias antes será devolvido o valor da reserva ou fazer uma nova reserva
reconhecendo os valores pagos. Menos de 7 dias, antes mesmo que eles não irão reconhecer os
montantes pagos a título de reserva de uma nova reserva será devido se a mudança de data.
A empresa se reserva o direito de cancelar a viagem sem aviso prévio apenas por medidas rigorosas
de segurança contra as incertezas climáticas, tornando efetivamente a restituição de todos os
montantes pagos pelo cliente, sem qualquer outro tipo de obrigação por parte da empresa.
Todos os pedidos de cancelamento devem ser recebidos por escrito.
Itinerários
Os itinerários são publicados para referência e sujeito a alterações devido às condições climáticas, a
critério do guia responsável, ou qualquer outro motivo além do nosso alcance, sem aviso prévio e sem
necessidade de compensação aos passageiros.
Seguro
A empresa aconselha os passageiros a aquisição de seguros, incluindo as de evacuação médica e
repatriação, e cancelamento de viagem. Não nos responsabilizamos por perdas ou danos a pessoas e
/ ou seus pertences.

↑− Voltar à página principal
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