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Ushuaia

U� uaia

 Sobre a cidade
Ushuaia é a capital da Província Tierra del Fuego, no sul 
da Argentina e conhecida pelo slogan de "cidade mais 
austral do mundo" ou "a cidade do fi m do mundo". 

Foi fundada a 12 de Outubro de 1884, sobre as costas 
do Canal de Beagle, e é rodeada pela cordilheira dos 
Andes, montes, bosques, rios e lagos. 

Ushuaia é uma cidade charmosa conhecida pela boa 
culinária, povo receptivo e uma excelente estrutura de 
apoio ao turismo. Diversas empresas de turismo ofere-
cem passeios culturais e principalmente de ecoturismo 
e aventura.

Para quem gosta de esqui, Ushuaia é uma boa opção, 
possui a maior temporada de esqui da América do Sul 
que vai desde Junho a Outubro. A sua principal estância 
é o Cerro Castor com 33 pistas de diferentes níveis de 
difi culdade (www.cerrocastor.com) que fi ca a 26km do 
centro da cidade.

Ushuaia é o ponto de partida para visitar e descobrir a 
ponta sul da Argentina e apresenta diversos atrativos: 
beleza natural, paisagens únicas, navegar no Canal Bea-
gle, alcançar o Farol do Fim do Mundo, caminhar pelo 
Parque Nacional do Fim do Mundo, conhecer os lagos 
Fagnano e, quem sabe, partir em descoberta da miste-
riosa Antártica.

 Como Chegar?
Embora se possa chegar de carro pela RN3 a partir de 
Buenos Aires são cerca de 3.242km, o que faz do avião o 
melhor meio de transporte. A principal companhia aérea 
é a Aerolíneas Argentinas e na época de inverno é preci-
so ter um pouco de paciência porque é frequente haver 
atrasos nos voos devido aos nevões. O aeroporto fi ca um 
pouco afastado da cidade e não há serviço de autocar-
ros. A deslocação para a cidade é feita por táxis ou rémis.

O que vis� ar na cidade?
Museu Marítimo de Ushuaia |  Calle Yaganes

$ 300 pesos |  Abril a Novembro das 10h às 20h | 
Dezembro a Março das 9h às 20h 

Aqui existiu a Base Naval de Ushuaia, que serviu de pre-
sídio até 1971 sendo, posteriormente, convertido num 
conjunto de museus: Museo Marítimo, Museo del Presi-
dio, Museo Antártico e uma Galeria de Arte.

Este complexo conserva ainda uma parte que demons-
tra como era o edífi cio enquanto prisão e onde pode-
mos perceber as condições extremas em que os presos 
viviam. Outra parte, conta-nos um pouco da história da 
ocupação de Ushuaia pelos povos que chegaram lá a 
partir do século XVII. A construção do museu foi iniciada 
em 1902 pelos próprios presos.

Casino Club Ushuaia |  Av. Maipú, nº 1255

 Domingo a quinta das 21h30 às 3h30 | Sextas e feriados 
das 21h30 às 4h | Sábados das 21h30 às 4h30.

Inaugurado em 2010, este casino serve como sala de 
jogo, oferece um restaurante e tem uma agenda de es-
petáculos.
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Avenida San Martín
Ushuaia pode ser um bom destino para compras porque 
está livre de impostos. A Avenida San Martín é a principal 
avenida da cidade e é onde se concentra grande parte 
do comércio de Ushuaia. Aqui você pode encontrar di-
versos restaurantes, freeshops, casas de câmbio, centro 
de informações, correios, farmácias, lojas de souvenirs e 
de roupa de inverno. Aqui se situam as principais marcas 
de roupa de inverno e de desporto como a Popper, The 
North Face, Scandinavian e Montagne.

  Ga� ronomia
Um dos pratos mais tradicionais é a centolla, uma espé-
cie de caranguejo gigante, e a merluza-negra, que se 
desmancha na boca. Além do peixe, as saborosas carnes 
também têm a sua fama, mas a que mais se destaca é o 
cordeiro patagônico, uma carne super macia quando é 
bem preparada.

Almacen Ramos Generales |  Avenida Maipú, nº 749

Este lugar foi durante muitos anos uma casa de abaste-
cimento e de encontro social e cultural. A sua história 
refl ete-se nos seus objetos decorativos que fazem deste 
um lugar rústico e singular. Atualmente, o estabeleci-
mento mistura um pouco de padaria, restaurante, vino-
teca e é quase um museu.
www.ramosgeneralesush.com.ar

Restaurante Tante Sara |  Avenida San Martín, nº 701
Situado bem no centro da cidade, este Café/Restauran-
te oferece uma variedade de doces, cafés e excelentes 
hambúrgueres acompanhados de cerveja artesanal.

 segunta a quinta das 7h30 à 1h. Sextas das 7h30 às 2h. 
Sábados das 8h às 2h e domingos das 9h à 1h.
www.tantesara.com

Restaurante Entre Fuegos |  Casino, Avenida Maipú
Ao contrário do que se possa pensar os preços deste 
restaurante situado no Casino Club Ushuaia, são seme-
lhantes ao dos restantes restaurantes da cidade. Em dia 
de espetáculos o restaurante lota, por isso, convém re-
servar. O casino abre às 21h30.
www.casino-club.com.ar/casino-ushuaia

 Cerveja 
Se é um apreciador de cerveja, aconselho-o a experimen-
tar as cervejas artesanais da região, são elas a Beagle e a 
Cape Horn.
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Glaciar Martial

 Sobre o Glaciar
O Glaciar Martial fi ca a cerca de 1000m acima do nível 
do mar. É a fonte de água potável mais importante da 
cidade e é um dos seus principais atrativos. Subindo, tem-
se uma vista panorâmica sobre a cidade de Ushuaia e do 
Canal Beagle. Vale a pena fazer esta caminhada para se 
poder apreciar esta vista privilegiada sobre a cidade.

O seu nome é uma homenagem ao explorador Luis 
Fernando Martial, líder de uma expedição francesa que 
desbravou a região. 

Pode-se visitar o Glaciar durante todo o ano. No inverno, 
transforma-se num centro de esqui que apesar de não 
ser tão famoso como o Cerro Castor, apresenta por isso 
preços mais baixos. No verão, como a quantidade de 
neve diminui, a melhor opção é o trekking. Se pretender 
subir até ao topo, prepara-se pois a caminhada é puxada 
e a subida parece não ter fi m.

Na base do Glaciar, a casa/loja de chá "La Cabana Casa 
de Te" é um lugar aconchegante no qual pode parar 
para se aquecer enquanto toma alguma coisa. O lugar 
oferece 2 ou 3 pratos para o almoço e uma grande varie-
dade de chás.   das 9h às 20h.

 Localização
O Glaciar fi ca no Cerro Martial, cerca de 7 km a norte da 
cidade de Ushuaia.

 Como Chegar?
Para ir até ao Glaciar não é necessário contratar uma 
agência, um táxi ou remi leva-o até à base do Glaciar. 
No entanto, como não há pontos de táxi lá em cima o 
melhor é combinar logo o regresso. Umas 3 ou 4h, é o 
sufi ciente para subir um pouco do Glaciar, admirar a vis-
ta sobre a cidade e tomar um chá.

O Remi é uma espécie de táxi na argentina com valor fe-
chado. Ao contrário do táxi que funciona com taxímetro. 
Em Ushuaia aconselharam-nos a usar o táxi para distân-
cias curtas e o remi para distâncias longas.
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Canal Beagle

 Sobre o Canal
O Canal de Beagle separa as ilhas do extremo sul do 
continente, no extremo da América do Sul e marca tam-
bém a fronteira entre o Chile e a Argentina. Pode-se 
navegar pela região, partindo do porto de Ushuaia. 

 Passeios
Passear de barco pelo canal Beagle apreciando a in-
crível paisagem é quase obrigatório para quem vem a 
Ushuaia. Os passeios duram em média 4h e pelo cami-
nho passam na Ilha dos Pássaros Imperiais, na Ilha dos 
Lobos (leões marinhos), no Farol Les Eclaireus e alguns 
páram para um breve passeio na Ilha Bridges, com uma 
breve explicação sobre a vivência das tribos que ocupa-
vam a região. Eu fi z, e recomendo o passeio através da 
Agência Patagonia Adventure & Explorer.

No porto várias agências de turismo apresentam seus 
preços e divulgam seus passeios. Elas fazem todas práti-
camente o mesmo percurso, exceto a Piratour que inclui 
uma visita à Pinguinera, a ilha dos pinguins onde se faz 
uma caminhada de mais ou menos 1h. Além deste pas-
seio ser mais caro que os demais, é necessário conferir 
previamente se é época dos pinguins estarem na região, 
para não se pagar o passeio em vão. Não esquecer que 
são aves migratórias.

Além do valor do passeio, o porto cobra uma taxa de 20 
pesos por pessoa.

No fi m do passeio não se esqueça de tirar a clássica foto 
junto da placa do fi m do mundo que fi ca ao lado do por-
to, em frente ao Museu do Fim do Mundo.
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Lago Fagnano

 Passeio de 4x4 pelos Lagos
Este passeio é ótimo para quem quer passar um dia jun-
to à natureza com um q de aventura. O passeio de 4×4 
entre os lagos Fagnano e Escondido revela paisagens 
naturais espetaculares e tranquilas.

O Lago Escondido está localizado a 60km de Ushuaia, 
encravado na cordilheira, ao pé do Paso Garibaldi, um 
mirante de onde se pode ver ambos os lagos.

O Lago Fagnano está localizado 100km ao norte de 
Ushuaia e é dividido entre a Argentina e o Chile. Sobre 
este espelho de água eleva-se a Cordilheira dos Andes 
formando uma linha imaginária no horizonte a que os 
nativos chamavam de “descanso do horizonte”. Aqui se 
pesca truta e salmão.

Fiz o passeio pela Agência Antartur, correu lindamente 
e terminou com um almoço de cordeiro assado numa 
casa que serve de base à agência. Um lindo chalet, no 
meio da neve com uma incrível vista sobre as monta-
nhas ao nosso redor. O passeio começou às 9h e termi-
nou por volta das 17h. Convém marcar com 1 ou 2 dias 
de antecedência porque tem um número máximo de 
6/8 pessoas.
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Parque Nacional
Tierra del Fuego

 Sobre o Parque
O Parque foi criado em 1960 e ocupa uma extensão de 
63.000 hectares que abrangem o extremo meridional da 
Cordilheira dos Andes, o Lago Fagnano e o bosque sub
-antártico que chega até ao Canal Beagle.

Este Parque Nacional possui a particularidade de inte-
grar diversas paisagens: vales banhados por rios e lagos, 
bosques e montanhas. Aqui encontramos uma síntese 
da riqueza biológica da Ilha da Terra do Fogo.

A multiplicidade da fl ora fueguina, que varia de acordo 
com cada estação do ano, dá vida a lugares como a Baía 
Lapataia, o Lago Acigami e a Baía Ensenada.

O Parque Nacional é habitado por uma variedade limita-
da de animais silvestres devido ao clima difícil. Os mamí-
feros que se encontram mais facilmente são a raposa ver-
melha e o guanaco. As restantes espécies de animais são 
na sua grande maioria pequenos roedores e aves. Exis-
te também algumas espécies introduzidas pelo homem 
como o coelho, o castor, e a raposa cinzenta, causando, 
em alguns casos, graves impactos na paisagem natural.

Na entrada do Parque encontramos o Comboio do Fim 
do Mundo que o convida a reviver os últimos 7km do 
que foi o percurso dos presos que partiam da prisão de 
Ushuaia até à encosta do Monte Susana para procurarem 
diferentes materiais de construção. A bordo deste com-
boio de ferro de época, com as suas locomotivas a vapor, 
você percorre uma parte do Parque que de outra forma 
estaria inacessível. Apesar de ser uma viagem interessante 
os preços cobrados são um pouco elevados para a dura-
ção da viagem. www.trendelfi ndelmundo.com.ar

A temporada alta é de novembro a abril, e a temporada 
baixa de maio a junho.

 Localização
O Parque Nacional encontra-se a 11km da cidade de 
Ushuaia, em direção ao sudoeste da Ilha Grande da Ter-
ra do Fogo, fazendo fronteira a oeste com o Chile.

 Como Chegar?
Você pode ir através de uma agência ou por conta pró-
pria. Aconselho-o a combinar o preço com um remi por 
uma viagem de 3h ou 4h. Ele leva-o onde quiser e faz o 
passeio ao seu ritmo sem ter que andar a correr ou de-
masiado devagar seguindo um grupo de uma agência. 

Independentemente da forma como chegar, tem sem-
pre que pagar a entrada do Parque (só aceitam dinheiro).

$ Entrada geral 170 pesos e para residentes do Mercosur 
100 pesos.
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El Calafate

 Sobre a cidade
El Calafate foi fundada a 7 de Dezembro de 1927, porém 
o seu crescimento é recente, e deve-se à abertura do 
Parque Nacional Los Glaciares, na década de 40.

Localizada na província de Santa Cruz, às margens do 
Lago Argentino, esta simpática vila recebe os visitantes 
com excelentes hotéis, boa gastronomia e muitas loji-
nhas de souvenirs e de roupa de Inverno. Se não levar 
roupa de frio, não se preocupe, aqui vai poder comprar 
ou alugar, sem problemas. No entanto, os preços são 
bem superiores aos praticados em Ushuaia.

A cidade serve como ponto de partida para visitar o 
principal símbolo natural da região, o Glaciar Perito Mo-
reno, entre outros, como Torres del Paine no Chile, e El 
Chaltén, cujos montes Fitzroy e Torre atraem alpinistas 
de todo o mundo.

 Como Chegar?
A companhia aérea com mais voos é a Aerolíneas Ar-
gentinas partindo de Buenos Aires, Trelew, Bariloche e 
Ushuaia. O Aeroporto Internacional Calafate fi ca a 23km 
da cidade, o ideal é apanhar um táxi até lá. Por ser com-
pacta, El Calafate pode ser explorada a pé. 

Para viagens de carro, a via principal é a Ruta 40.

 Quando ir?
Entre Junho e Julho, em pleno inverno, o frio é inten-
so, com ventos fortes e dias mais curtos. De Outubro a 
Maio, as temperaturas são mais amenas e perfeitas para 
caminhadas e visitas aos parques da região. Se conse-
guir ir nesta época, reserve tudo com antecedência pois 
a cidade fi ca mais cara e lotada nos meses de verão.

  Ga� ronomia
Opções de restaurantes não faltam na cidade. A maio-
ria deles está concentrada na Avenida Libertador San 
Martín e arredores. O prato mais famoso é o cordeiro 
assado em fogo de chão, uma iguaria local.

Nesta avenida pode encontrar também um supermerca-
do e diversos cafés que vendem lanches. Ideal para levar 
nos passeios, visto que muitos não incluem almoço e é 
preciso levar comida.
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Glaciar Per� o Moreno

    Mini-trekking Per� o Moreno
Há diversas formas de ver e explorar este Glaciar. Pode 
alugar um carro e ir até ao Parque Nacional Los Glaciares 
onde uma caminhada sobre as passadeiras de madeira 
no Mirador del Glaciar lhe dá uma vista panorâmica so-
bre o Perito Moreno. Ou então, contratar uma agência 
que o leva até lá. A entrada no Parque é de 200 pesos, 
pagos em dinheiro.

A agência Hielo y Aventura permite-lhe, além de ver o 
Glaciar, caminhar sobre ele! Esta Agência apresenta-lhe 
dois tours com níveis diferentes de exigência física. O 
Mini-trekking para os menos preparados e o Big Ice para 
os mais aventureiros. 

O Mini-Trekking é um passeio de um dia, realizado en-
tre os meses de Agosto e Maio. A excursão começa no 
porto "Bajo de las Sombras", que fi ca 6km antes do Mi-
rador del Glaciar. Aqui embarca-se até à costa sudoes-
te do Lago Rico, uma viagem de aproximadamente 20 
min junto à parede sul do glaciar. Feito o desembarque, 
segue-se uma caminhada junto ao lago até alcançar o 
glaciar. Depois de colocados os grampões nos pés e de 
uma breve explicação de como se deve andar segue-
se uma caminhada de 1h30 no Glaciar. A caminhada é 
tranquila, a subida cansa um pouco mas nada demais. 
Vai um guia na frente a conduzir o grupo, e um na lateral 
para ajudar quem tiver difi culdades durante o percurso. 
O guia vai parando em alguns pontos estratégicos para 
se poder tirar fotos e no fi nal, ainda no glaciar, servem 
um whisky. No fi nal do percurso regressa-se ao autocar-
ro que o leva até ao Mirador del Glaciar.

No Big Ice, a exigência física é elevada e a caminhada 
dura aproximadamente 3h30.

Mais info: http://www.hieloyaventura.com
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Torres del Paine

 Excursão a Torres del Paine
O Parque Nacional Torres del Paine fi ca situado no co-
ração da Patagónia chilena, 150km a norte de Puerto 
Natales e 300km a sul de El Calafate. Com uma superfi -
cie de 242.000 hectáres, está cercada por 150km de rotas 
terrestres e centenas de kilómetros de trilhas que nos 
permitem aceder a vistas panorâmicas de onde é possí-
vel observar toda a sua beleza natural.

El Paine foi declarado Reserva de la Biosfera em 1978 
pela UNESCO.

Pela curiosa forma das suas montanhas, pelos seus gla-
ciares, lagos, cascatas, fauna e fl ora é considerado um 
dos parques naturais mais belos do mundo.

Aproveitando que estava em Calafate, marquei uma via-
gem de um dia a Torres del Paine, no Chile, pela agên-
cia South Road | www.southroad.com.ar. Esta Agência, 
apesar de ser um pouco mais cara tem um autocarro 4x4 
que permite fazer a viagem por um caminho mais curto, 
economizando tempo. O passeio tinha o almoço incluí-
do, o que é ótimo porque é preciso ter cuidado com os 
alimentos na fronteira, pois há muita coisa que não pode 
entrar no país. A entrada do Parque Nacional Torres del 
Paine, não estava incluída no passeio, e custou 18.000 
pesos chilenos. É possível trocar o dinheiro na fronteira.

O Parque tem paisagens magnífi cas e para quem tiver 
mais dias vale a pena fi car por lá. Dentro do Parque há 
alguns hotéis e muitas trilhas.

Adorei o passeio mesmo o dia estando nublado, aguar-
dámos até à ultima que o tempo abrisse mas não tivemos 
sorte e das famosas torres só avistámos a base, pois o 
restante estava encoberto. Mesmo assim o parque é lindo 
e o contraste da paisagem com a cor da água é incrível.


