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Mundomar Cruzeiros tem preparada
uma série de excursões exclusivas
com guia em espanhol para que
conheça as cidades, culturas e
lugares mais fascinantes que
percorreremos ao longo da rota dos
oceanos pacífico e atlântico,
desfrute de inesquecíveis experiên-
cias.

Preço especial
contratando o programa
de 6 excursões: 833€

5% de
desconto

Excursão de Puerto Montt, Chile                          
- Puerto Montt
- Puerto Varas
- Caleta de Angelmó
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
(Saltos de Petrohue.)

160€
por pessoa

Excursão de Punta Arenas, Chile                         
- Navegação à Ilha Magdalena
- Visita da Ilha Magdalena 289€

por pessoa

Excursão de Ushuaia, Argentina
- Bahía Ensenada
- Parque Nacional Terra do Fogo 127€

por pessoa

Excursão de Buenos Aires, 
Argentina Diurna
- Panorâmica de Buenos Aires (diurna)

195€
por pessoa

Excursão de Puerto Madryn, Argentina
- Península de Valdés
- Istmo Carlos Ameghino
- Centro de Interpretação Carlos Ameghino
- Punta Cantor
- Caleta Valdés

66€
por pessoa

Excursão de Montevidéu,  Uruguai
- Panorâmica de Montevidéu

43€
por pessoa

Excursão de Buenos Aires,
Argentina Noturna
- Jantar e espetáculo de Tango 159€

por pessoaOPCIONAL
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Excursão de Puerto Montt, Chile
21 de fevereiro de 2023
- Puerto Montt
- Puerto Varas
- Caleta de Angelmó
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
(Saltos de Petrohue)
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Tour de 7 horas (08:30-15:30 hrs. aprox)
Saída do porto com destino ao Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que faz fronteira com o Lago Llanquihue.
desfrutaremos de um belo cartão-postal com os vulcões nevados Osorno e Calbuco ao fundo, até chegarmos ao 
setor de Petrohué, localizada às margens do Lago Todos os Santos. Lá podemos dar um passeio suave pelas trilhas 
cercadas por uma floresta sempre verde, a majestade do Vulcão Osorno e a cor espetacular turquesa do Rio
Petrohué. Apreciaremos um dos lugares mais bonitos da região, os Saltos del Petrohué, lugar onde o rio Petrohué 
salta entre grandes massas de lava cristalizada. Continuaremos até Puerto Varas, também conhecida como a
cidade das rosas, onde veremos algumas de suas atrações como a Igreja da Sagrado Coração entre outros,
continuaremos nossa viagem pela rota Panamericana, onde em cerca de 18 quilómetros chegaremos à cidade de 
Puerto Montt, visitando de autocarro alguns dos lugares mais característicos da cidade que nos levará ao setor de 
Angelmó, famoso no Chile pelo seu grande número de artesanato local e seu mercado, onde conheceremos a
atividade diária das gentes do mar que vêm a este local trazendo mariscos e peixes para serem posteriormente 
vendidos à comunidade, e também veremos as típicas cozinhas onde se vendem os pratos tradicionais que
caracterizam a zona.
Retorno ao cais de Puerto Montt para embarcar no nosso cruzeiro.
 
Notas:
Desembarque em tender (bote).
Caminhada em terreno plano e suave.
Recomendamos o uso de calçado cómodo para caminhar.

160€
por pessoa



Excursão de Punta Arenas, Chile
24 de fevereiro de 2023
- Navegação à Ilha Magdalena
- Visita da Ilha Magdalena

Tour de 6 horas (10:00-16:00 hrs. aprox)
Partida do Porto de Punta Arenas para ir ao cais onde pegaremos o barco que nos levará em navegação (bilhete 
incluído) pelo Estreito de Magalhães até chegar à Ilha Magdalena, um paraíso para os amantes da fauna marinha. 
Teremos uma navegação divertida em barcos grandes e seguros tipo zodíaco. Uma vez na ilha, visitaremos a colónia 
de Pinguins de Magalhães no hemisfério sul com uma caminhada de aproximadamente 1 hora e meia. Pinguins de 
Magalhães, cormorões, leões marinhos e gaivotas, que são apenas algumas das espécies que podem ser observadas 
nesta ilha.
Retorno ao porto de Punta Arenas para embarcar no nosso cruzeiro.

Notas:
Desembarque em tender (bote).
Recomendamos o uso de calçado cómodo para caminhar, roupa abrigada e impermeável, gorro idealmente
com proteção de orelhas, luvas, uso de protetor solar, mochila pessoal com bolsa de própria para carregar
câmaras fotográficas e outros.

289€
por pessoa
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Excursão de Ushuaia, Argentina
25 de fevereiro de 2023
- Bahia Ensenada
- Parque Nacional Terra do Fogo

Tour de 5 horas (13:00-18:00 hrs. aprox)
Visitaremos o Parque Nacional Terra do Fogo, no extremo sudoeste da Ilha da Terra do Fogo, no canal de Beagle. 
Uma fauna diversificada vive nestas florestas, entre as quais a raposa vermelha, coelhos, cauquenes, entre outros. 
Iremos em direção à baía Zaratiegui ou Ensenada, atingindo a costa e em frente à Ilha Redonda, lá além da
magnífica paisagem, visitaremos o correio oficial mais austral do mundo.
Depois de uma curta e leve caminhada ao longo da costa, com o veículo vamos até as turfeiras e depois chegamos 
ao Lago Roca ou Acigami. À nossa frente, o imponente monte Condor que marca o limite com o Chile e o rio
Ovando.
Em seguida, faremos uma paragem no Centro de Interpretação Alakush: descobriremos as histórias de Yamanas, 
Haush, Shelknamm e grupos étnicos Onas. Em seguida, continuaremos a nossa rota, atravessando o rio Lapataia, no 
final da Rota Nacional 3 onde, na chegada, faremos uma caminhada fácil de 40 minutos para chegar ao miradouro 
da Lapataia. Após o passeio pela passarela, retornaremos ao veículo para retornar ao cais da cidade de Ushuaia, no 
caminho faremos uma paragem na estação de comboio do Fim do Mundo. Aí, podem visitar a estação, a área que 
a circunda e tirar as fotos características (o passeio de comboio não está incluído).
Retorno ao cais na cidade de Ushuaia para embarcar no nosso cruzeiro.

Notas:
Recomendamos roupa de abrigo e calçado cómodo para caminhar.
Esta visita não é recomendável para pessoas com dificuldades para caminhar.

127€
por pessoa
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Excursão de Puerto Madryn,
Argentina
1 de março de 2023
- Península de Valdés
- Istmo Carlos Ameghino
- Centro de Interpretação Carlos Ameghino
- Punta Cantor
- Caleta Valdés

Tour de 7 horas (08:00-15:00 hrs. aprox)
Visita da reserva natural da Península Valdés, chegaremos ao Istmo Carlos Ameghino, uma estreita faixa de terra
que liga a península ao continente. Aqui está o “Centro de Interpretação Carlos Ameghino”, aqui podemos
observar um esqueleto de baleia e diferentes espécies de animais e história dos primeiros colonos da península. 
O centro tem um mirante, de onde podemos observar os golfos e a Ilha dos Pássaros que está localizado a cerca 
de 5 km. Atravessaremos a costa leste para o norte, faremos uma paragem em Punta Cantor, onde poderemos 
observar alguns elefantes marinhos. Então chegamos a Caleta Valdés, sendo uma atração excecional a formação 
geológica da língua da enseada. De um mirador podemos contemplar o local e observar de perto elefantes do mar. 
A enseada também abriga inúmeras populações de pinguins de Magalhães. De volta para o cais da cidade de Puerto 
Madryn, faremos uma paragem em Punta Piramida, onde poderá ver leões marinhos de um pelo. Retorno ao cais 
da cidade de Puerto Madryn para embarcar no nosso cruzeiro.

Notas:
Esta visita não é recomendável para pessoas com dificuldades para caminhar.
Os animais aqui mencionados são uma referência na época da viagem, se bem que, poderão não ser avistados.

195€
por pessoa
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Excursão de Montevidéu,
Uruguai
3 de março de 2023
- Panorâmica de Montevidéu

Tour de 4 horas (09:00-13:00 hrs. aprox.)
Tour de Montevidéu visitando as atrações mais importantes: o centro histórico com as suas ruas de pedestres,
o prédio da prefeitura e a catedral, a Praça da Independência, onde encontramos a famosa Porta da
Cidadela que separa a cidade velha do centro. A Praça está rodeada de importantes edifícios, entre os quais
destaque-se o edifício da Torre Executiva da Presidência da República, o famoso Palácio Salvo e o Palácio
Legislativo, inaugurado em 1925 pelo arquiteto Cayetano Moretti. Seguiremos em direção ao tradicional bairro de
Prado, bairro residencial localizado a oeste de Montevidéu, que no século XIX era o núcleo onde vivia a classe
Alta. Hoje é um bairro que preserva a essência de outro tempo em constante fusão com as tendências
modernas. O passeio fluvial “Rambla”, diferentes áreas residenciais, o farol de Punta Carretas, que é o
ponto mais a sul de Montevidéu, Punta Gorda, Plaza de la Marina e o famoso mercado portuário “Mercado do
Porto”, onde é possível almoçar.
Retorno ao cais por conta própria.

Notas:
Recomenda-se roupa ligeira, água, protetor solar, gorro e sapatos cómodos para caminhar.

66€
por pessoa
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Excursão de Buenos Aires, 
Argentina Diurna
4 de março de 2023
- Panorâmica de Buenos Aires

Tour de 5 horas (09:00-14:00 hrs. aprox.)
Visita panorâmica da cidade de Buenos Aires, para ver, entre outros, o monumento histórico Obelisco considerado 
um ícone da cidade. Visitaremos a Plaza de Mayo, epicentro histórico, político e fundacional, cercado pela Catedral
Metropolitana, a Casa do Governo, o Cabildo e o Município. Continuaremos para o sul pelas antigas ruas de
San Telmo, bairro Tanguero, etc. Mais ao sul, visitaremos o bairro La Boca, com seu estádio do time Boca
Juniores, expoente máximo da paixão argentina, o futebol. Visita ao ¨Caminito¨, beco-museu e passagem
tradicional, de grande valor cultural. Caminhando pelo antigo porto, veremos como a fisionomia da cidade muda
até chegar a Puerto Madero, o bairro mais moderno e luxuoso do mesmo. Veremos Palermo, bairro residencial
com parques e edifícios elegantes, como o Instituto San Martiniano e várias embaixadas, museus e
monumentos significativos. Continuaremos pela área das Florestas: o Roseiral, o Monumento da Carta Magna, as
Quatro Regiões da Argentina e o Zoológico. Passando pela impressionante Avenida del Libertador, finalmente
chegaremos ao sofisticado Recoleta, um dos bairros mais exclusivos onde, entre outras atrações,
encontraremos o famoso Cemitério da Recoleta, localizado ao lado de elegantes cafés e restaurantes.
No caminho de volta ao cais da cidade de Buenos Aires, será feita uma paragem na Plaza de Mayo para aqueles
passageiros que desejem passear por conta própria, retornando mais tarde por conta própria ao cais onde está o 
navio.

43€
por pessoa
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Excursão de Buenos Aires, 
Argentina Noturna
4 de março de 2023
- Jantar e espetáculo de Tango

Tour de 4 horas (20:00-00.00 hrs. aprox.)
Para desfrutar do sabor mais autêntico da Argentina, nada melhor do que desfrutar de um jantar com show de
Tango e Folclore num dos locais mais famosos e antigos da cidade. Partiremos do porto em direção ao coração do 
bairro de San Telmo para viver a cultura de Buenos Aires. O menu inclui pratos internacionais e típicos do país. 
Um menu de 3 pratos (primeiro, segundo e sobremesa) para escolher, que inclui uma bebida sem álcool, ½ garrafa 
de vinho por pessoa e café/infusão.
Retorno ao cais em Buenos Aires para embarcar no nosso cruzeiro.

159€
por pessoa

Opcional
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Preços de excursões por pessoa

Puerto Montt 160 €

Punta Arenas  289 €

Ushuaia 127 €

Puerto Madryn 195 €

Montevidéu 66 €

Buenos Aires Diurna 43 €

O preço inclui
- Guia em espanhol
- Traslados
- Entradas indicadas no programa
- Picnics e jantares indicados no programa
        

O preço não inclui
- Gratificações
- Qualquer outro serviço não mencionado

Preço especial contratando o programa de 6 excursões (desconto 5 %): 833€

Opcional

Buenos Aires Nocturna 159€

Data de atualização 11 de novembro de 2022
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Dificuldade Fácil
Inclui caminhadas curtas de
distância intermédia, sobre
um terreno relativamente
moderado com possíveis

degraus.

Dificuldade Difícil
Os participantes

deverão ser fisicamente
aptos.

Inclui Comida
Almoço em restaurante

local. (bebida não incluída
salvo indicação).

Dificuldade Média
Atividade moderada,

inclui caminhadas de longa
distância, subir escadas e

períodos longos de pé.

Inclui um snack ou
aperitivo

(bebida não incluída
salvo indicação).

Simbologia



Notas importantes
- Estas excursões serão realizadas em grupos e para serem realizadas é necessário um mínimo de 20
participantes no momento do pagamento final do cruzeiro. No caso de não atingir o preço mínimo estabelecido
podem ser alteradas ou as excursões podem ser canceladas.
- As vagas são limitadas pelo que recomendamos reservar com antecedência. Venda antecipada disponível até 10
dias antes da partida do cruzeiro.
- Neste documento oferecemos uma descrição aproximada das visitas, que pode variar dependendo de
vários fatores e circunstâncias. A duração também pode variar dependendo dos horários de escala.
- A ordem do passeio pode variar por motivos logísticos, relacionados aos horários de abertura e fechamento e a
intenção de não lotar os monumentos ou espaços visitados. Observe que podem ocorrer filas,
atrasos e espera em alguns horários e locais específicos.
- Recomenda-se que os passageiros usem roupas e calçados confortáveis, adaptando-os também ao clima e à
temperatura de um determinado dia.
- Os nossos programas não são adequados para pessoas com mobilidade reduzida, pois não podemos
garantir a cumprimento dos requisitos de segurança em todas as infraestruturas e equipamentos utilizados durante 
o programa e que impossibilitam sua viabilidade operacional.
- Os bilhetes são os expressamente indicados na descrição.
- A Mundomar Cruzeiros não se responsabiliza por excursões que não possam ser realizadas ou que possam sofrer
alterações de programa e horário devido a alterações no itinerário do cruzeiro. Mesmo assim, a empresa tentará
dar sempre um serviço adequado a cada variação.
- É obrigatório facilitar um número de telemóvel de contato por passageiro, sendo este o operativo
durante a viagem para avisar de possíveis incidências e/ou emergências.

Condições de reserva e cancelamento
Depósito de reserva de 25% das visitas contratadas.
Pagamento final de 75% junto com a data de pagamento final do cruzeiro.
Uma vez confirmada a reserva por escrito e pago o depósito, serão aplicadas as mesmas despesas de
cancelamento do que as do cruzeiro.
O dinheiro das excursões que o cliente decidir não fazer no destino não será reembolsado.
A responsabilidade pela prestação dos serviços contratados cessará quando forem afetados por motivos de
força maior, entendendo por tais circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis.
No entanto, a assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.
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