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Introdução

Ushuaia é uma cidade cheia de definições. O fim do mundo, a
cidade mais austral do mundo (ou da América do Sul, ou da
Argentina), a única cidade argentina do lado oeste dos Andes.
E realmente quando se está lá se sente muitas vezes estar em
um lugar superlativo ou único, especialmente pela natureza.

Neste guia reunimos um pouco do muito que se tem para
conhecer em Ushuaia com base nos cinco dias e quatro noites
que ficamos na cidade em fevereiro de 2013 com o objetivo de
ajudar no planejamento da sua viagem.

Esperamos que o Mini Guia Ushuaia Sim! Seja útil e que você
curta Ushuaia tanto quanto nós.

Jackie e Rômulo



INFORMAÇÕES GERAIS

A primeira informação útil é saber que o
nome da cidade é pronunciado pelos
argentinos como "Ussuaia" e não com o sh
com som de ch como fazemos no Brasil. A
origem do nome é indígena e significa algo
como “baía funda” ou “Baía voltada ao
oeste”.

A localização é no sul da Argentina, na
província da Terra do Fogo, parte do que é
conhecido como Patagônia. A cidade é
limitada pela Cordilheira dos Andes, pelo
Rio Olivia, pelo Parque Nacional Terra do
Fogo e pelo Canal de Beagle.

As temperaturas ficam em torno dos 10
graus no verão (durante nossa estadia
oscilaram entre 7 e 14) e no inverno ficam

por volta de 0, atingindo temperaturas
negativas.

Os principais pontos turísticos da cidade
são atrativos naturais como o Parque
Nacional Terra do Fogo, o Canal de Beagle,
a “Pinguinera” e glaciares. Mas Ushuaia
também conta com alguns museus, entre
eles um antigo presídio.

Acreditamos que com 4 dias inteiros é
possível conhecer o principal de Ushuaia,
mas há opções para mais dias. A cidade
pode ser inserida em um roteiro pela
Argentina ou Patagônia (argentina e
também Chilena) e também é usada como
porto para embarque em cruzeiros.



UM POUCO DE HISTÓRIA
O primeiro nome que a região de
Ushuaia recebeu dos homens
brancos foi Terra do Fogo, dado
por Fernando de Magalhães que
avistou do mar fogueiras em
terra. Chamou a ilha assim
enquanto os nativos, diversos
indígenas, entre eles os Yámanas,
utilizavam o nome de Ushuaia –
baía que mira ao oeste.

Com Fernando de Magalhães se
deu o primeiro contato entre os
nativos e os brancos. A partir daí
diversas missões viriam explorar
a região e algumas levariam
indígenas para Europa. A
Argentina marcou presença
militar a partir de 1829 nas Ilhas
Malvinas. No HMS Beagle, que
zarpou em 1831 da Inglaterra e
trazia Darwin entre os
passageiros, dois indígenas
voltaram e ficaram em terra com
Richard Mathews para tentar
catequizar os índios locais.

Os dois países seguiriam tentando
ocupar e efetivamente povoar a
região. Em 1880 chegaria um
personagem importante para a
história da região: Thomas
Bridge, fundador da Estância

Harberton. Inglês, trabalhou com
os índios, catequizando‐os e
também registrando sua língua.
Bridge observou a população
nativa decrescer, devido a
doenças e adoção do modo de
vida ocidental. Em 1884 a
Argentina criou uma
administração local e essa data é
o marco oficial de fundação da
cidade.

Ushuaia começou então a
crescer, mas também a se
modificar, lentamente. À fauna e
flora locais começaram a ser
introduzidas novas espécies,
algumas com resultados
desastrosos. Em 1902 o início da
construção do presídio na cidade
mudaria sua história. Para lá
seriam mandados presos
reincidentes, inclusive os
primeiros que estavam
anteriormente na Isla de los
Estados. Com o tempo presos
políticos também chegaram ali.

O presídio foi construído por
quem ocuparia suas celas, já que
mão de obra era escassa na
região. O modelo escolhido foi o
panóptico ‐ modelo de prisão

desenvolvido no seculo XIX em
que são necessários menos
fucionários e os presos não
conseguem saber se estão sendo
vistos ou não. A segurança no
presideo em Ushuaia era
providenciada não só por
guardas, mas pelo clima inóspito
da Patagônia. Fugitivos ali
encontrariam um caminho difícil:
ilhadoscom muito frio e poucos
animais disponíveis para caça.

Com o presídio construído os
presos trabalhavam não apenas
na manutenção do cárcere, mas
também na cidade. A exploração
de madeira onde hoje é o Parque
Nacional Terra do Fogo também
foi levada a cabo com presos,
que utilizavam o trem que hoje
atende turistas. Houve casos de
fugas, mas o resultado foi morte
ou volta por vontade própria.
Entre os presos a história mais
famosa (e triste) é de Cayetano
Santos Godino, um jovem que
começou a matar aos 8 anos – o
filme argentino El Niño de Barro
conta sua história.

O presídio foi fechado em 1947
pelo presidente argentino Juan

Domingo Perón (o marido da
Evita, lembram?) que alegou
razões humanitárias, mas a
cidade teria outros motores para
o desenvolvimento. A Marinha
permaneceu com uma base na
cidade, uma zona franca foi
criada, duas décadas depois
descobriria‐se petróleo. Além
disso a cidade foi a principal base
naval dos argentinos durante a
Guerra das Malvinas, contra a
Inglaterra, quando os dois países
disputaram um arquipélago
próximo.

Mais recentemente a cidade se
tornou um pólo de montagem de
eletrônicos, com peças vindo
majoritariamente da China, além
de importante destino turístico e
base para cruzeiros e expedições
à Antártica.



COMO CHEGAR

Em avião

A partir do Brasil você terá que fazer escala em Buenos
Aires. Aerolíneas e LAN são companhias que voam para lá.
As passagens costumam ficar em torno de R$ 1 mil, mas na
alta estação isso sobe. Também é possível encontrar
promoções por quase metade deste valor (SP‐Ushuaia por
R$ 543 pela Aerolíneas em março de 2013).
Outra opção é fazer um roteiro incluindo El Calafate e voar
a partir de lá. Também pode‐se chegar pelo Chile, voando a
partir de Punta Arenas.

Por mar

Por cruzeiro, a partir do Chile ou de Buenos Aires.
Algumas companhias com roteiros que incluem Ushuaia são
a Cruceros Australis e a Princess Cruises

Por terra

A partir de Buenos Aires pela Ruta Nacional 3 são 3 mil
quilômetros e é preciso atravessar em balsa o Estreito de
Magalhães.



QUANTO CUSTA

Os valores abaixo são apenas para
referência e são os valores de nossa
viagem, duas pessoas, em fevereiro de
2013. Tenha em mente que qualquer
viagem pode ser feita de forma muito
mais econômica ou de forma muito mais
dispendiosa. Leia mais sobre os passeios
(recebemos descontos) e onde jantamos
nas seções Passeios: Como fazer e Onde
comer para mais informações.

* Valores para duas pessoas
Passagens Rj‐BsAs‐Ushuaia ida e volta
com Aerolíneas: R$ 2.800 (US$ 1,400
com taxas)
Hospedagem 4 noites com café: 2400
pesos (US$ 480)
Passeios (Parque Nacional + Lagos +
Canal de Beagle + Pinguinera + Glaciar
Martial+ Museu) = 740 dólares
Alimentação: cerca de 2.200 pesos
(cerca de US$ 435 )
Transporte (táxis): cerca de 350 pesos
(cerca de US$ 70)

Total: US$ 3.125 para duas pessoas
(cerca de R$ 3,2 mil por pessoa)

QUE MOEDA LEVAR

Assim como em Buenos Aires tanto o peso quanto dólar são aceitos. No entanto, nem
todos os comerciantes em Ushuaia têm o interesse em dólar, por isso a cotação quase
sempre fica muito próxima da oficial. Por isso é bom levar um pouco em dólar, mas não
será prejuízo levar pesos. Se você passar por Buenos Aires antes procure um local com
boa cotação para fazer o câmbio de dólar para pesos logo por lá. Nós conseguimos uma
boa cotação na agência Info de Ushuaia.

PARA ECONOMIZAR

É possível conseguir alguns brindes ou descontos
na cidade com flyers disponíveis em hotéis,

agências de viagem ou sendo distribuídos nas
ruas.

* Encontramos, por exemplo, flyers para desconto
no Placeres Patagônicos no nosso hotel;

* Ao fazer a navegação no Canal de Beagle com a
Canoera ganhamos um voucher para pegar um

chocolate quente grátis em uma loja de
chocolates e um “brinde” numa loja de souvernir.

* Na San Martín ganhamos flyers para uma cerveja
Beagle grátis no PUB Macario.

Não deixe de perguntar por flyers no seu hotel.

* Na agência Info de Ushuaia nos deram desconto
de 30 pesos por pessoa em cada passeio

contratado, a partir do segundo.



ONDE FICAR
Você pode ficar no Centro ou em bairros mais afastados.
Vantagens do Centro: você estará perto dos restaurantes e
lojas para passear à noite
Vantagens dos hotéis mais afastados: pode ser o preço
(alguns têm preços mais baixos) ou a infraestrutura do
hotel (opções 5 estrelas estão fora do Centro).

Quando reservamos não encontramos boas opções no
Centro, pois tínhamos pouca antecedência. Por achar que
seria mais agradável, escolhemos um hotel um pouco fora
da cidade, com vista pro canal de Beagle. Mas
recomendaria ficar no centro se não estiver de carro
alugado ou quiser ficar livre pra beber. A cidade é pequena
então não é barulhenta mesmo no centro e você terá à
disposição opções para comer nas áreas de movimento.
Optando por ficar fora da cidade, como fizemos, sugiro
escolher um hotel que conte com restaurante próprio.
Muitos restaurantes do centro têm serviço de delivery, mas
não é tão prático quanto poder comer no hotel mesmo. É
bem fácil obter um táxi caso fique fora do Centro (quase
sempre coisa de cinco minutos), mas você terá esse gasto
extra.

OPÇÕES
O preferido dos casais brasileiros em lua de mel é o Tierra de
Leyendas.
Opções de hostel no centro: Aijpel Bed and Breakfast e Haush Hostel.
Os hotéis mais sofisticados e famosos e caros são o Los Cauquenes
Resort e Spa e o Las Lengas.

COMO SE LOCOMOVER
Se você estiver hospedado no Centro só precisará de transporte para ir ao Parque Nacional ou ao Glaciar Martial – e se fizer algum
passeio através de agência eles irão buscá‐lo no hotel. Estando fora do Centro o meio mais fácil é o táxi. Mas há ônibus também na
cidade e uma agência de remises (que é um táxi, mas para dividir), que saem um pouco mais barato que os táxis.
*O trecho de táxi entre nosso hotel e o centro ficava entre 32 e 40 pesos



NOSSA HOSPEDAGEM: Ushuaia Green House

O quarto é muito espaçoso. Há um vestíbulo com pia e espelho; no quarto há cama, TV,
um pequeno espaço para guarda roupas, um cofre pequeno (não cabe ipad etc), mesas de
cabeceira, uma mesa com duas cadeiras e enormes janelas que dão para o canal. O
banheiro também é muito espaçoso e tem banheira de hidromassagem. O aquecimento
funciona muito bem. Amenities simples, sabonete e sachês de shampoo e condicionador.
O café da manhã é simples e não varia muito. Pão de forma comum e integral, croissants,
presunto, queijo, cereal, iogurte, suco de laranja, água, leite, café e achocolatado.
Manteiga, doce de leite e geléia. Em um dos dias havia bolinhos.
Há um computador disponível no segundo andar e uma sala de estar no primeiro.
O wi‐fi não estava funcionando em nenhuma parte do hotel. As bicicletas anunciadas no
site também não estavam disponíveis.
Preço: 600 pesos a diária com café.



Porto Turístico
Há um calçadão no Porto, bem
gostoso para passear e ficar
admirando o canal e os navios
que chegam todos os dias. É aí
também que está a placa
turística onde se lê “Ushuaia –
Fin del mundo”.
Ao lado há uma pequena feirinha
de artesanato e em frente um
escritório de informações
turísticas.

Museu Yámana e Museu do Fim
do Mundo
Os dois ficam bem próximos, o
Yámana na Rivadavia 56, aberto
todos os dias de 10h às 20h (40
pesos). O do Fim do Mundo fica
na Maipú 173 e fecha aos
domingos (50 pesos).

Centrinho
Não deixe também de passear
pelas ruas paralelas à Av. San
Martín. Fazíamos footing subindo
por uma e voltando por outra e
assim pudemos observar o estilo
de casas, as praças e
monumentos da cidade.

Museu do Presídio e Museu
Marítimo
O presídio foi fundamental para
o desenvolvimento de Ushuaia e
seu edifício foi construído no
modelo de panóptico. Nos cinco
pavimentos existentes funcionam
hoje o Museu do Presídio,
incluindo um pavimento mantido
sem móveis, com a construção
original, o Museu Marítimo, além
de galerias de artes, lanchonete,
lojas de souvenir e agência de
correios. Também há uma
reprodução em tamanho real do
Farol do Fim do Mundo
verdadeiro.
Pode‐se visitar o Museu do
Presídio sozinho, em visita
guiada ou visita teatralizada.
Esta última é oferecida às
segundas, quartas e sextas às
20h, mas é preciso checar bem
antes (e somente maiores de 15
anos podem ir). Durante nossa
estadia não houve o passeio
(alegaram falta de quórum). O
passeio é feito com a companhia
de atores e os visitantes vestem
roupas de presidiários.

Fizemos a visita guiada, 40
minutos, em espanhol. Custa 90
pesos (pagamos US$ 15 dólares) e
o visitante pode após o tour
percorrer todos os pavilhões. O
bilhete é válido por 48 horas.
Aberto todos os dias de 9h às
20h.

Carimbos
No Centro pode‐se carimbar o
passaporte com a estampa
“Ushuaia – fin Del mundo” nos
escritórios de informações
turísticas ou em algumas
agências (na Info Ushuaia está
disponíve).
Também há selos em agências e
nos correios, que fica na avenida
San Martín.

Compras
Há muitas lojas ao longo da San
Martín e nas ruas transversais.
Há lojas Dutty Free, de
souvenirs, chocolaterias, de
vinhos, roupas, calçados, muitas
com material esportivo, de
artigos de couro, de objetos em
pedras preciosas etc.
É possível encontrar material
esportivo desde tênis comuns
(“de academia”) até botas de
trekking ou ski, barracas,
mochilas e todo tipo de casaco.
Marcas de jeans internacionais
também estão em muitas lojas.
Encontrei uma loja de material
fotográfico, mas o preço era
igual ao do Brasil. Nos free shops
os produtos locais são
basicamente os mesmos do
pequeno free shop do aeroporto
de Ushuaia e os outros
(perfumes, por ex ) estão em
Buenos Aires ou no Rio.

O QUE FAZER NO CENTRO DE USHUAIA





Parque Nacional Terra do Fogo

Custo mínimo: 60 pesos (entrada no parque)
Custo máximo: entrada + pacote de agência (em média 500 pesos)
Tempo mínimo: 2 horas
Tempo máximo: dia todo

O passeio no Parque pode ser feito por conta própria ou em agência, em
poucas horas, incluindo um trecho no trem turístico, com uma caminhada leve
ou o dia todo fazendo trekking e também outras atividades como remo em
bote.
A entrada no parque custa 60 pesos para residentes nos países do Mercosul.
O local tem diversas trilhas, com duração e dificuldades variadas. Os
principais pontos turísticos são a Baía Ensenada (onde há uma agência de
correios), a Baía Lapataia e a placa que indica o fim da Ruta Nacional 3.
Na agência Info Ushuaia havia duas opções: a primeira, incluía o “Trem do fim
do mundo”, que é um antigo trem utilizado no passado pelos presidiários
locais para o transporte de madeira, já que a área foi explorada antes de ser
um Parque e percurso no Parque em minibus. Esta opção custava 260 pesos (+
175 pesos do trem + 60 de entrada no Parque).
A outra opção era sem o trem e incluía um trekking de cerca de três horas ‐
nível fácil ‐ passando pela Baía e pela floresta, garrafa de água, lanche
(barrinhas), almoço completo (entradinhas, ensopado, vinho, água,
refrigerante, café, chá e alfajors) e passeio em bote inflável (cerca de 40
minutos, a depender, claro, do grupo). Este passeio custava 500 pesos (+ 60 de
entrada no parque) ‐ nos deram 30 pesos de desconto por pessoa em cada
passeio a partir do segundo.

* No inverno a rota que fizemos não está disponível, é possível visitar o
parque, mas não andar no meio do bosque.

PRINCIPAIS PASSEIOS: COMO FAZER





Navegação no Canal de Beagle

Custo: 10 pesos de taxa do porto + passeio (em média 270 pesos)
Tempo mínimo: 3 horas
Tempo máximo: 4 horas

A navegação pelo Canal de Beagle é o passeio com o maior número de variações na oferta. Há diferentes opções de roteiro no mar e
também de embarcações, o que faz variar a duração e o preço. Os passeios também saem em horários diferentes, pela manhã, tarde e até
mesmo noite (cabe lembrar que no verão há sol até bem tarde, quase 22h).
Fizemos o passeio com a Info Ushuaia, que contratou com a Canoero. A saída é do porto turístico.
Escolhemos o roteiro curto na embarcação maior. O roteiro é navegação pelo Canal de Beagle – Farol do Fim do Mundo – Isla de los lobos –
Islas de los pássaros ‐ desembarque para pequena caminhada na Isla Bridge – navegação de volta ao porto.
O barco tem banheiros e cafeteria, entregam um pequeno souvenir de lembrança e carimbam o passaporte com “Canal de Beagle”.
Também há uma fotógrafa a bordo registrando o passeio e o passageiro pode ao final comprar um DVD com fotos e filme.
O passeio pela Canoero através da Info Ushuaia custa 260 pesos ‐ nos deram 30 pesos de desconto por pessoa em cada passeio a partir do
segundo.
O outro roteiro, o longo, disponível na Canoero incluía a aproximação da Pinguinera. Saía por 390 pesos por pessoa.
Na Talkeyen Patagonia Turismo as opções eram o passeio que inclui aproximação da Pinguinera por 400 pesos e a opção com aproximação à
Isla de Los Lobos por 270 pesos.
Na agência Tres Marias o roteiro é de 4 horas e inclui uma caminhada na Isla H, vendida como a mais ao sul da Argentina. As saída são às
10h e às 15h e os barcos (veleiros e iates) para no máximo 10 pessoas. Este passeio custa 400 pesos.

* Qualquer que seja a agência escolhida é preciso pagar ainda uma taxa do porto (em janeiro de 2013, 10 pesos por pessoa).
* Este passeio acontece o ano todo.



Visita à Pinguinera (Ilha de Pinguins)

Custo fixo: 400 pesos
Tempo fixo:cerca de 6 horas

O passeio à Pinguinera (como é conhecida a Isla Martillo) só pode ser feito com
a agência Piratur. Somente ela tem autorização para levar turistas à Ilha, que
é privada, pertence à Estancia Harberton. O que pode ser feito com diversas
outras agências é uma navegação pelo Canal de Beagle que chega bem próximo
à ilha. Então você irá ver os pinguins do barco, sem pisar na ilha.
O passeio da Piratur sai do Porto Turístico em um ônibus especial e segue por
cerca de 1h30m (são 90 km) em estradas que balançam muito e com muitas
curvas – as Rutas Nacionales 3 e J . É fácil enjoar. Há uma parada para ver o
efeito do vento nas árvores.
Quando se chega à Estância Harberton pode‐se visitar o museu local ou ir ao
restaurante. É preciso optar entre o dois. A estância foi fundada em 1886 por
Thomas Bridge. Visitamos o museu que tem muitos exemplares de ossos de
animais marinhos e pegamos uma estudante de biologia como guia que nos deu
informações bem interessantes.
Pode‐se usar banheiro na estância, tanto na ida quanto na volta.
Daí embarca‐se em um pequeno barco e em cerca da 5 a 10 minutos chega‐se à
Ilha.
Desembarcando na Ilha é preciso acompanhar a guia e manter alguma distância
dos pinguins, não se pode tocá‐los, mas eles chegam bem pertinho.
Fica‐se cerca de uma hora e volta‐se em barco à estância, onde embarca‐se no
ônibus da Piratur de volta à cidade, direto.
Importante: leve remédio para enjoo, pois o ônibus balança muitíssimo, há
muitas curvas. Eu não costumo enjoar e fiquei péssima. E não vendem
remédios por lá.

* Este passeio não está disponível no inverno.



Lagos Escondido e Fagnano em 4x4

Custo: pacote (média 600 pesos)
Tempo fixo: cerca de 9 horas

Os Lagos ficam fora de Ushuaia, por isso é preciso ir em
carro. Os roteiros oferecidos são em veículos 4x4 e
incluem um trecho com poças d'água no meio do bosque.
Compramos o pacote na Info Ushuaia que foi operado pela
Nunatak e incluía transporte desde o hotel, almoço
(parrila incluindo entradas, carnes, linguiças, salada,
vinho, refrigerante, água, café, chá, alfajor) e
equipamento para canoagem no Lago Escondido.
Saímos do hotel por volta de 9h, fizemos uma parada na
estrada em uma estação de esqui onde vimos os cães que
são usados nos passeios com trenó no inverno, e avistamos
com ajuda do guia o Lago Escondido (com a névoa da
manhã ele estava fazendo jus ao nome e da estrada
muita gente podia nem se dar conta dele). Seguimos por
meio do bosque até o Lago Fagnano, onde tivemos tempo
para passear e depois almoçamos a parrilla preparada lá
mesmo. Nota 10 pra esse almoço, completo com carnes,
choripan e salada e bem gostoso.Voltamos aos carros e
seguimos pela margem do lago. Pegamos um trecho de
mata e chegamos ao Lago Escondido, onde pegamos botes
para duas pessoas e remamos de uma margem à outra. Daí
voltamos ao carro e à cidade.

* No inverno esta rota não está disponível. O passeio aos
lagos acontece, mas com um roteiro diferente.



Glaciar Martial

Custo mínimo: de graça (apenas transporte até lá)
Custo máximo: 65 pesos por pessoa (lift)
Tempo mínimo: 30 minutos (ida e volta no lift)
Tempo máximo: dia todo

Para se chegar lá pode‐se ir de táxi ou remises. A partir do Centro
o primeiro sai por cerca de 55 pesos e o segundo por 40 pesos.
No caminho para o Cerro há duas opções de restaurantes mais
sofisticados, o Rêve D´Orange no hotel Los Acebos e o Chez Manu,
que tem uma vista panorâmica da cidade.
Você ficará na base da montanha e aí encontrará duas lanchonetes
que também vendem souvernir, a bilheteria (que conta com
banheiros que você pode usar mesmo se não comprar bilhete) e um
complexo com duas lojas e casa de chá, em frente à estação.
Você tem duas opções: comprar um bilhete para usar o teleférico
ou subir a pé. O teleférico custa 65 pesos por pessoa (leve pesos,
pois a cotação do dólar era pior que a oficial lá, bem baixa), leva
cerca de 15 minutos. Eu morro de medo de teleférico (é, não ria),
mas fui porque ele anda bem devagar, tem barra de proteção e
para subir e descer funcionários te ajudam.
Para ir a pé é tranquilo, um caminho largo, mas você levará cerca
de uma hora.
Quando você desce do teleférico ou chega ao ponto da estação
dele a pé tem quatro opções de trilhas:
‐ Seguir para a esquerda em direção a uma queda d'água, trilha
Sendero de La Cascada, percurso mais difícil, cerca de 35 minutos a
ida;
‐ Você pode seguir 10 minutos pelo meio do bosque ou mais ou
menos o mesmo tempo pelo caminho central que prossegue desde a
base da montanha, percurso fácil;

‐ Depois desses 10 minutos você pode ir para a direita, a trilha
Sendero Del Filo, mais distante do glacial, para ir a um mirante,
cerca de 25 minutos apenas ida, percurso médio;
‐ Ou, depois desses 10 minutos, você pode seguir à esquerda para o
Glacial, percurso mais difícil, cerca de 45 minutos a ida e ainda
com duas ramificações mais acima.
Em nenhuma opção você vai caminhar em cima do Glacial.
Na estação superior do teleférico há banheiro e lanchonete.
Para voltar basta esperar algum táxi que tenha subido para levar
um turista ou pedir em alguma das lanchonetes para chamarem um
táxi.
Não encontramos nenhuma agência vendendo o passeio.

* É possível fazer este passeio o ano todo.



OUTRAS OPÇÕES DE PASSEIOS

Os passeios abaixo estavam sendo vendidos
por agências na cidade em janeiro de 2013,
mas não fizemos nenhum deles.

City Tour
O passeio é feito em um ônibus azul,
antiguinho , com saída em frente ao
escritório de informações turísitcas e tem
duração de uma hora. As saídas são às
15h30m e às 10h30m e 17h30m durante o
verão. Passeios disponíveis em inglês e
espanhol.
O fim do passeio pode ser no Museu do
Presídio para pegar um tour guiado.
O tour custa 75 pesos e dá direito a 10%
desconto no Museu do Presídio e no sobrevoo
oferecido no Aeroclub de Ushuaia.
www.citytourushuaia.com.ar

Castoreira
Um passeio norturno para observação dos
castores, que só saem à noite. Esses animais
foram levados à Ushuaia vindos do Canadá
com o objetivo de serem criados para
exploração da pele. No entanto, como não
havia predadores para os castores eles se
reproduziram aos montes e já destruíram
vários trechos de vegetação nativa.
Na Info de Ushuaia custava 390 pesos.

Cavalgada
A Info de Ushuaia oferecia cavalgadas de 2

horas (260 pesos) ou 4 horas (520 pesos).

Helicóptero
Se você tiver uma graninha sobrando, é
possível fazer um passeio em helicóptero. A
partir de 490 pesos (7 minutos) na
HeliUshuaia.

Bicicleta
A Antartur oferece tours em bicicleta a partir
de 300 pesos.

Trekking no Glaciar
Se você tiver disposição e preparo é possível
fazer trekking de 7 ou 8 horas em um glacial
de verdade. A Info de Ushuaia oferece
trekking no Glaciar Ojo por 500 pesos.

Trekking Laguna Esmeralda
A Info de Ushuaia tem trekking com
caminhada de 3 a 4 horas por 390 pesos no
vale Tierra Mayor.

PASSEIOS PARA O INVERNO
Se a maioria dos passeios do verão não estão
disponíveis no inverno, a estação fria traz
outras opções. No inverno é possível esquiar,
por exemplo, e fazer passeios em trenós
puxados por cães.
No site da Info de Ushuaia tem informações
para a temporada de neve:
http://infodeushuaia.com/



Parque Nacional Terra do Fogo: Se você vai fazer trekking o ideal é ir com roupas em camadas, para poder ir tirando conforme ficar com
mais calor ou se abrigar do vento nos momentos em que estiver parado. Sapatos confortáveis para andar e que te protejam da lama, que
há muita.

Lagos Escondido e Fagnano em 4 x 4: Não anda muito, nem se fica exposto a muito vento. Pode‐se usar um sapato qualquer (desde que
quente, claro), e roupas de frio comum. As corta vento são sempre úteis, para a beira do lago ou remar.

Navegação no Canal de Beagle e Pinguinera: O vento no barco é cortante, portanto leve um casaco corta vento ao menos. Calça desse
tipo é também perfeita, mas não indispensável. Também por causa do vento leve luvas, protetores de orelha, cachecol e óculos. Para a
caminhada na Isla Bridge ou na Pinguinera não são necessários sapatos impermeáveis, nem mesmo tênis, pois se anda muito pouco.

Cerro Martial: Há muita lama e poças d'água, do degelo, portanto sapatos impermeáveis são ideais, ou pelo menos tênnis. Se quiser
brincar no gelo, calças impermeáveis também.
De resto, casacos e calças comuns. A temperatura lá em cima é um pouco mais baixa, então vá preparado para mais frio do que estiver
no seu hotel. Leve filtro solar e óculos escuros.

O QUE VESTIR EM USHUAIA

O tempo é bastante instável em
Ushuaia. Somente em um dos cinco
dias na cidade o clima permaneceu o
mesmo da manhã à noite. Portanto o
ideal é sair sempre preparado, se
estiver quente levar assim mesmo um
casaco, e se estiver frio levar boné,
óculos e protetor solar.



Não deixe de provar:

* Centol la: o crustáceo é um caranguejo
gigante popular também na capital
chi lena, mas ele é pescado na região de
Ushuaia. Ou seja, está em casa. Vários
restaurantes oferecem, tanto “natural”
(apenas com azeite) quanto gratinada ou
em sopas.

* Beagle: a cerveja local Beagle está
disponível em 3 versões (rubia, roja e
negra) e em garrafa ou chope. Rômulo
amou, bebeu todos os dias e
recomenda.

* Cordeiro fueguino: o cordeiro assado é
uma especial idade local. Vários
restaurantes também oferecem.

* El Calafate: a frutinha é natural da
Patagônia e pode ser encontrada
durante trekkings no parque ao natural
ou em geléias, doces e licores nas lojas.

ONDE COMER



Maria Lola
Gob. Deloqui 1048

Ambiente agradável, com vista
para o canal, com mesas comuns
e alguns bistrôs, mais informais.
Muitas opções com frutos do mar
e carnes. Algumas opções de
massa. Para beber além da carta
de vinhos oferece drinks e o
chope da cerveja Beagle.
Escolhemos uma entradinha
muito gostosa (que nos havia sido
recomendada) e incluía anéis de
polvo, bastões de queijo, folhado
de salmão e brochete de
legumes. Comemos o cordeiro
fueguino, com belíssima
apresentação e finas e crocantes
fatias de mandioca de
acompanhamento; e Lomo com
legumes. De sobremesa Copa
Lola. Não tem wi‐fi.
Preço médio: carnes a cerca de
98 pesos, a entrada custou 115
pesos. A conta com entrada, dois
pratos, uma sobremesa e um
vinho ficou em 515 pesos.

Dublin Irish Pub
9 de Julio 168

Um típico pub, com balcão e
mesas, jogos e paredes cheias de
pôsteres. O cardápio não é muito
variado. Algumas entradinhas
estilo “picadas” (tábuas com
presunto, queijos etc), batatas
frita com molho da casa,
sanduíches e pizzas. Comemos
pizza. O forte, é claro, são as
cervejas. Experimentem a
Beagle. Tem wi‐fi grátis.
Preços médio: uma pizza, 5
cervejas e um garrafa mini de
espumante custaram 240 pesos.

Placeres Patagonicos
Gob. Deloqui 289

Apesar de no Foursquare dizer
que um pub, não é. O ambiente é
mais refinado e mais claro.
Talvez porque à tarde funcione
como casa de chá. O cardápio é
bem variado. Tem opções de
sopas, saladas, sanduíches,
muitas opções de tábuas e
também pratos. Farto cardápio
de cerveja e de vinhos. Pedimos
uma sopa de cebola, boa,

correta, mas nada fabuloso. Uma
tábua, bastante farta e com
muitas opções diferentes de
presunto e queijos. Fartura de
pães também. Tem wi‐fi grátis.
Preços médios: a conta para
sopa, tábua, uma cerveja e um
vinho ficou em 399 pesos.
Procure por flyer com desconto
em seu hotel.

Moustacchio
Av. San Martin 298 esq. Gob.
Godoy

Indicação de uma vendedora
muito simpática que encontramos
em uma loja, por ela ser local
achamos que seria uma boa, mas
no fim não gostamos do
custo/benefício. O atendimento,
no entanto, foi muito simpático e
atencioso. Comemos parrilla e
cordeiro fueguino. O cordeiro
estava muito bom, a parrilla
apenas razoável. De sobremesa
panquecas com doce de leite
(não tem como errar, o doce de
leite é sempre bom). Bebemos
vinho. Tem wi‐fi grátis.
Preços: conta da parrila,
cordeiro, garrafa de vinho, água
e panquecas por 407 pesos.

La Cabaña Casa de Té
Luis F. Martial 3560

Ambiente fofíssimo, parece uma
casa de bonecas, muito agradável
e com vista. Na frente há uma
lojinha. O cardápio inclui opções
de chá completo, uma carta de
chás, opções de saladas, sopas e
alguns pratos como lasanha,
ravioli e carne. Pedimos sopa de
cebola e de lentilha. A primeira
estava boa, mas mais uma vez
apenas boa (eu prefiro sopa de
cebola com mais pedaços e
gratinada e esta era com pedaços
pequenos, ralados, e não era
gratinada). A de lentilha estava
muito boa, com lingüiça de
chorizo, panceta, cenoura.
Agora, a atração mesmo são os
doces. Alguns estão no cardápio,
mas o melhor é ir até o balcão e
tentar escolher apenas um entre
as lindas opções. Ficamos com
bolo de pêra e jasmin (sim, e é
muito bom!) e uma torta,
marquise, com base de brownie e
creme e chantilli. Tem wi‐fi
grátis.
Preços médios: duas sopas, meia
garrafa de vinho, água e as duas
sobremesas custaram 292 pesos.



NOSSO ROTEIRO EM USHUAIA:

Dia 1
Chegada à Ushuaia, check‐in no hotel e ida
ao centro da cidade para agendar passeios
e bater perna. Jantar: Moustacchio.

Dia 2
Passeio ao Parque Nacional (com almoço).
Passeio no centro. Jantar no Dublin Irish
Pub.

Dia 3
Passeio aos Lagos Escondido e Fagnano.
Centro (bater perna, compras).
Jantar no Placeres Patagônicos.

Dia 4
Pinguinera.
Almoço no centro.
Navegação no Canal de Beagle.
Tour no Museu do Presídio.
Jantar no Maria Lola.Pub Macario.

Dia 5
Cerro Martial.
Almoço no Cabañas Casa de Té.
Check‐out, aeroporto.

FREE WI‐FI EM USHUAIA

* Na Avenida San Martín há wi‐fi grátis no escritório de informações
turísticas basta pedir a senha.

* Em muitos restaurantes também está disponível mediante senha,
os citados a seguir ofereciam o serviço em fevereiro de

2013: Moustacchio; Placeres Patagônicos; Dublin Irish Pub; Macario.

* O aeroporto da cidade também oferece free wi‐fi.



INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Escritório Turístico na Avenida San Martín 674;
no Porto Turístico e no Aeroporto
(desembarque).
Mapas, lista de todas as agências e free wi‐fi.

AGÊNCIAS
Algumas agências que usamos ou consultamos:

Info de Ushuaia
San Martín 775
www.infodeushuaia.com

Piratur
Av. San Martín 847
www.piratour.com.ar

Tres Marias
Porto Turístico
www.tresmariasweb.com

Antartur
25 de Mayo 296
www.antartur.com.ar



SEGUINDO VIAGEM

Ushuaia funciona perfeitamente dentro
de um roteiro maior, incluindo outros
destinos.

Com Buenos Aires
Você pode conhecer a capital da
Argentina e Ushuaia. Quatro noites em
BsAs servem para conhecer o básico e
mais quatro em Ushuaia para os
principais passeios.

No viajesim.com você encontra
informações sobre Buenos Aires, com
indicações de hotéis, passeios e um
roteiro completo dia a dia.

Patagônia Argentina
Para conhecer melhor a Patagônia
Argentina você pode combinar Ushuaia
com Río Gallego, El Calafate, Bariloche,
El Chaltén, Puerto Madryn e Península
Valdés.

Patagônia Argentina e Chilena completas
Para conhecer a região completa comece
por Buenos Aires e termine em Santiago
(ou sentido inverso) e inclua além da
Patagônia Argentina o lado chileno com
Pucón, Frutillar, Puerto Montt, Puerto
Natales e Punta Arenas.

http://www.viajesim.com/categorias/buenos-aires


O MINIGUIA USHUAIA SIM!

* O conteúdo deste guia, texto e fotos, foi produzido por e pertence aos autores do blog Viaje Sim!, Jackeline e Rômulo. A distribuição
do guia em formato pdf é gratuita, mediante cadastro de email no blog, pelo tempo que os autores determinarem.
É proibido seu uso comercial e sua reprodução.

* Gostou do guia e quer indicá‐lo a um amigo? Pedimos que não repasse sua cópia por email e sim que indique o endereço do blog e
peça que ele se cadastre para receber sua própria cópia. Deste modo podemos monitorar o número de pessoas que tiveram acesso ao
guia, quantas têm interesse no destino etc.

* Cadastrando‐se no blog você é avisado sobre novos posts, promoções, guias gratuitos etc. Acesse www.viajesim.com ou use este l ink
aqui.

Uma forma de nos apoiar é fazendo sua reserva pelo Booking a partir do link do nosso blog. O link está disponível em diversos posts, na
página principal na caixa de busca de hotéis.

Termo de isenção de responsabilidade: o conteúdo do Mini‐guia Ushuaia Sim!, texto e fotos, foi produzido por e pertence aos autores do blog Viaje Sim!. A distribuição do guia em formato pdf é

gratuita, mediante cadastro de email no blog, pelo tempo que os autores determinarem. É proibido seu uso comercial e sua reprodução. A obra tem como base uma viagem feita pelos autores em

fevereiro de 2013 e, portanto, as informações são referentes a essa data. Os textos refletem unicamente nossa experiência, ponto de vista, hábitos e gostos. O conteúdo tem apenas objetivo

informativo. É de responsabilidade e risco do leitor utilizar qualquer informação contida no guia (horários, preços, rotas etc). O conteúdo está sujeito a alteração sem aviso prévio. Os links inseridos

no miniguia têm o objetivo de informar e facilitar a sua pesquisa e não significam que apoiamos os sites linkados. Não temos nenhuma responsabilidade pelo conteúdo dos sites linkados. Em nenhum

caso seremos responsáveis por qualquer perda ou dano de qualquer tipo decorrentes do uso das informações contidas no miniguia. O conteúdo deste miniguia é nossa propriedade intelectual. A

reprodução integral ou parcial é proibida, mesmo se inserido link com créditos ou indicada a autoria. A reprodução de fotos do guia em qualquer outro meio sem autorização prévia dos autores por

escrito é proibida.

Miniguia Ushuaia Sim. Uma publicação Viaje Sim!. Autores: Jackeline Mota e Rômulo Elizardo. Revisão: Joana Algebaile.
Fotos: Jackeline Mota e Rômulo Elizardo. Rio de Janeiro, março de 2013.
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