Patagonia Caminhos do Vento
11 a 17 Nov 2018

Alma Peregrina

7 dias / 5 noites
Mínimo: Grupo 12 pessoas.
Nível de dificuldade: Trekking Moderado - 21 km (Total de Caminhada)
Apresentamos mais um roteiro das experiências Alma Peregrina. Nosso destino será a Patagonia, localizada no Sul da
América do Sul, é um lugar de paisagens impressionantes. Prepare-se para uma experiência sem igual em um dos destinos
mais clássicos e bonitos do planeta. Nesta viagem, reunimos o que há de melhor na Patagônia Argentina: Glaciar Perito
Moreno com opcional de fazer uma caminhada sobre o gelo no glaciar, Laguna Capri de onde de avista o Fitz Roy, Lago e
Glaciar Huemul e as charmosas cidades de El Calafate e El Chalten. Você terá um maior contato com a natureza e sua vida
selvagem. Montanhas muito altas, lagos multicoloridos e bosques indescritíveis. Uma paisagem exuberante. Conheça a
capital argentina nacional de trekking que encanta a todos. Realizaremos em meio a natureza práticas de meditação.
Sobre a coordenadora: Claudia Quadros – Psicóloga transpessoal, especializada em Psicossomática pela
Escola de medicina Psicossomática, Mestre em Educação, Facilitadora Xamânica pela Escola de
Noexamanisno – Paz Geia e gestora do Instituto Escola Trilha dos Lobos desde 1997 – uma escola espiritual
filantrópica. Aperfeiçoou suas práticas de autoconhecimento com povos nativos como os Kahunas no Hawai; no
Peru em Machu Pichu, na Austrália com os aborígenes Pitjantjatjara, no Chile no Deserto do Atacama, nos EUA,
na Reserva Navajos em Utha; na Amazônia com o povo Huni Kui do rio Jordao. Conduziu grupos com vivências
iniciáticas de transformação no México, em Aparados da Serra, Norte do Peru, Chapada Diamantina, Marrocos,
Jalapão, Inglaterra, Chapada dos Veadeiros e Índia. Hoje dedica-se a conduzir cada vez mais pessoas para
vivencias profundas nos lugares sagrados do mundo. Quer saber mais acesse: www.claudiaquadros.com
O roteiro a seguir refere-se aos lugares que serão visitados, as atividades e meditações a ser desenvolvidas localmente
constarão no roteiro ritualístico que será entregue na viagem.
Grupo mínimo 12 passageiros. Acompanha também guia da Pisa (Claudia Ribeiro).
PONTOS DE INTERESSE
Laguna Nimez / Laguna Capri / Lago e Glaciar Huemul / El Chalten / El Calafate / Glaciar Perito Moreno
SOBRE A TRILHA
A região tem acesso através de estradas em parte asfaltadas e em parte de terra. Os deslocamentos são longos, a paisagem
é muito bonita e as estradas são boas. As atividades incluem caminhadas de média intensidade em terreno irregular.
Lanches de trilha organizados de maneira artesanal, com produtos locais e muito carinho! As hospedagens em El Calafate e
El Chalten serão em pousadas típicas patagônicas simples mas confortáveis com aquecimento nos quartos, duchas quentes
e banheiros privativos; tudo para fazer sua estadia confortável e em harmonia com o ambiente externo.
Lembre-se você estará indo para o interior do fim do mundo, assim, deixe as preocupações de lado e aproveite essa terra
incrível.
Roteiro:
10 NOV - 1° dia - SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO / BUENOS AIRES
Apresentar-se ao aeroporto Internacional com antecedência mínima de 3 horas da saída prevista de seu vôo, munido de
passagem aérea e documentação válida para viagem ao exterior. Após trâmite de check-in e imigração, embarque com
destino a El Calafate com escala e troca de aeronave em Buenos Aires. Pernoite no avião. Sem alimentação inclusa.

Voos sugeridos abaixo no roteiro.
12 NOV - 2° dia - BUENOS AIRES / EL CALAFATE (ARGENTINA) / LAGUNA NIMEZ
Embarque no aeroporto com destino a El Calafate. Chegada em El Calafate, recepção e transfer ao hotel. A tarde,
caminhada até Laguna Nimez, que é uma reserva natural, onde diversas aves fazem seus ninhos. Caminharemos pelos
caminhos ao redor do lago e poderemos observar a linda paisagem de uma tarde patagônica. Retorno ao hotel. Sem
alimentação inclusa. Pernoite em Hotel. Hospedagem em pousada típica patagônica.
Duraçã da caminhada: 3 horas, aproximadamente 4 km.
13 NOV - 3º DIA – EL CALAFATE / EL CHALTEN/ LAGUNA CAPRI
Pela manhã cedo, seguiremos para a pitoresca vila de El Chalten, localizado aos pés dos montes Fitz
Roy e Cerro Torre. Percorreremos 220 km pela estepe patagônica, em um deslocamento aproximado
de 4 horas e faremos uma parada no meio do caminho em uma estalagem de campo com tempo para
esticar as pernas e provar as tortas, bolos e empanadas típicas. Seguiremos viagem e a medida que
nos aproximamos da vila as paisagens ficam cada vez mais impactantes. O Fitz Roy vai crescendo
bem diante dos seus olhos. Logo após a nossa chegada em El
Chalten começaremos nosso trekking, levando em nossa
mochila apenas o indispensável para os dois dias El Chalten.
Sairemos caminhando do nosso hotel na cidade. Inicialmente a
trilha acompanha o Rio de las Vueltas até um mirante do Fitz
Roy e depois passaremos por um bosque de lengas (árvore
endêmica, espécie de pinheiro) até chegarmos as margens da
Laguna Capri de onde se tem uma linda vista do Fitz Roy.
Retornaremos a El Chalten. Pernoite em Hotel. Café da manhã
e lanche de trilha inclusos.
Duração: 5 horas, aproximadamente 8 km. Desnível: 371 m.
14 NOV - 4º DIA – EL CHALTEN/ NASCER DO SOL / LAGO E GLACIAR HUEMUL
Pela manhã, bem cedo, faremos uma pequena caminhada para fora da vila para
aguardar o nascer do Sol e ver os primeiros raios de sol incidindo sobre as montanhas
Fitz Roy e Cerro Torre. Retornaremos ao hotel para nosso café da manhã. Em
seguida, em um transfer iremos em
direção ao Lago del
Desierto e
desceremos antes, na Estancia Lago del
Desierto. Deslocamento em veículo de
1h30 aproximadamente. Começaremos a
caminhar em direção ao Glaciar Huemul
onde atravessaremos um belo bosque até
alcançar o lago e de onde podermos ver a
geleira do Glaciar Huemul. A vista de todo o vale é inacreditável. Tempo de
caminhada total 2h. Retorno ao hotel. Café da manha e lanche de trilha incluso.
Pernoite em Hotel.
Duração: 2h, aproximadamente 6 km. Desnível: 450 m
15 NOV - 5º DIA – EL CHALTEN / EL CALAFATE
Em um transfer nos despediremos de El Chalten e retornaremos a El Calafate. Tarde livre. Pernoite em pousada típica
patagonica. Café da manhã e incluso.
16 NOV - 6º DIA –EL CALAFATE / MIRANTES DO GLACIAR PERITO MORENO
COM NAVEGAÇÃO NO LAGO ARGENTINO
Após o café da manhã, sairemos em um transfer pela “ruta patagônica” em direção
ao Parque Nacional los Glaciares, com a distância aproximada de 80 km. O tempo
médio de deslocamento é de 2 horas, pois o cascalho, a inclinação do terreno e o
vento, não permitem desenvolver velocidade. Embarcaremos em uma navegação
pelo lago Argentino até chegarmos bem próximos ao glaciar Perito Moreno
desfrutando de uma vista impressionante dos paredões de gelo de até 60 m de
altura e seus enormes blocos de gelo que continuamente se desprendem. Em
seguida, iremos visitar para as passarelas de onde teremos a melhor vista do
glaciar milenar. Retorno para El Calafate. Pernoite em hotell. Café da manhã
incluso.
Passeio Opcional de Aventura no Glaciar Perito Moreno:
Mini Trekking - Caminhada sobre o Gelo no Glaciar Perito Moreno (US$ 220 por pessoa, sem entrada )
Um opcional especial para os mais aventureiros. O passeio começa no hotel às 8h da manhã e depois de 1h30 de
trajeto em um transfer, chega-se no Glaciar Perito Moreno. Em seguida, em um barco cruzaremos o Lago Argentino
em meio aos icebergs até alcançar o início do percurso aos pés da imensa geleria. Você receberá um treinamento
prévio e depois serão colocados em sua bota ou tenis de caminhada "crampons" (garras de metal que lhe permitem

caminhar sobre o gelo sem escorregar). Os guias locais o conduzirão na caminhada no gelo sobre o glaciar,
passando por gretas e trilhas. Após essa aventura teremos tempo para tomarmos um lanche (que deve ser levado
pela própria pessoa) em um refúgio com vista para o glaciar. Retornaremos ao ponto de desembarque e
embarcaremos novamente no barco que cruzará o lago e de onde teremos mais uma linda vista da imensa massa
de gelo. Nosso passeio segue para as passarelas e mirantes no outro lado do parque para podermos admirar o
glaciar de outro ângulo e seus imensos "icebergs". Um passeio de tirar o fôlego e que não necessita experiência,
nem preparo físico. Retorno ao hotel no final da tarde.
I
ndicado para adultos até
65 anos não indicado para
gestantes.
Duração da caminhada: 2
horas, aproximadamente 3
km. Desnível: 200 m

17 NOV - 7º DIA – EL CALAFATE / BUENOS AIRES / SÃO PAULO ou RIO DE JANEIRO
Nos despediremos da Patagônia. Tomaremos um transfer ao aeroporto para voo com destino a São Paulo ou Rio de Janeiro
com escala e troca de aeronave em Buenos Aires. Sem pernoite em hotel. Café da manhã incluso.
Voos sugeridos abaixo no roteiro.
A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam interferir na
segurança dos participantes.
Restrições: Roteiro não recomendado para maiores de 65 anos e menores de 14 anos.
O roteiro é sugestivo e as atividades como
meditações serão realizadas durante a
programação e de acordo com a energia
do local e do grupo e conduzidas pela
Coordenadora/Terapeuta Claudia Quadros.
A programação acima poderá sofrer
modificações devido a fatores climáticos,
de acesso ou que possam interferir na
segurança dos participantes.
DATAS E PREÇOS
PREÇO P/ PESSOA - SOMENTE TERRESTRE - VALORES EM US$

CATEGORIA

Turismo

HOSPEDAGEM

SGL

DBL

El Calafate – Hostal del Glaciar Libertador
(quartos superiores com banheiro privativo)
www.delglaciar.com
EL Chalten – Hotel Destino Sur
(quartos standard com banheiro privativo)
www.hoteldestinosur.com/

2.250

1.900

Desconto para pagamento até 30 junho 2018

-100

-100

IRRF (imposto de renda)

144

122

--

--

Pague até 30 Maio 2018
e parcele em até 8 vezes sem juros no cheque pré-datado
ou 4 vezes no cartão de crédito
(veja as condições abaixo)
Entradas dos Parques não inclusas: US$ 55

Importante: Caso haja algum motivo em que o passageiro fique em acomodação individual involutáriamente, terá que pagar
o acréscimo na parte terrestre equivalente a US$ 380 , sobre o valor da acomodação dupla (valor total acomodação
individual compulsória: US$ 2.200 – parte terrestre).
PARTE AÉREA – SP OU RJ/EL CALAFATE / SP OU RJ - VALOR POR PESSOA EM US$ (ESTIMADO)
CIA AÉREA

VALOR A
PARTIR DE

TAXAS

ENCARGOS
EMISSÃO

US$ 840

US$ 125

US$ 55

US$ 590

US$ 125

TOTAL

Saindo de SP (GRU/BUE/FTE/BUE/GRU)
Aerolineas Argentinas
12NOV AR 2243 GRU EZE
12NOV AR 1872 AEP FTE
17NOV AR 1875 FTE EZE
17NOV AR 2242 EZE GRU

00h25
09h35
11h30
20h00

02h20
13h35
14h25
23h45

US$ 1.020

Saindo de RJ (GIG/BUE/FTE/BUE/GIG)
Aerolineas Argentinas
12NOV AR 1257 GRU EZE
12NOV AR 1872 AEP FTE
17NOV AR 1875 FTE EZE
17NOV AR 1256 EZE GRU

00h05
08h35
11h30
19h15

02h20
13h25
14h25
23h15

US$ 55

US$ 790

Valores válidos para grupo mínimo de 12 clientes.
Passageiros voando em outros voos ou com outras companhias aéreas: Caso deseje poderemos reservar outras
opções de voos e companhias aéreas, entretanto, se os voos chegarem ou saírem em horários diferentes aos do
grupo, os passageiros poderão esperar e usar o transfer do grupo. Caso desejem, transfer especial para o hotel
diferente do grupo, o valor será cotado e cobrado a parte.
Informações gerais:
* A programação acima poderá sofrer modificações devido a fatores climáticos, de acesso ou que possam interferir na
segurança dos participantes.
* As tarifas das Cias. Aéreas estão sujeitas a constantes mudanças, por ser essa uma estratégia do mercado. Certifique-se
no dia do pagamento do seu pacote, se a tarifa informada pode ser confirmada. Somente a emissão do bilhete, garante a
tarifa.
Formas de pagamento:
Cheque
8 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/05/17)
7 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/06/18)
6 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/07/18)
5 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/08/18)
4 x sem juros em cheques pré-datados(até 30/09/18)
3 x sem juros em cheques pré-datados(a partir de 01/10/18)
(30% na 1a. parcela e o restante em parcelas de igual valor).
* Aceitamos somente cheque do próprio viajante.
Cartão
Visa, Mastercard - Entrada + 3 x sem juros.
(Entrada de 30% em cheque ou depósito e o restante em até 4 x iguais no cartão).
*** para clientes estrangeiros, consultar condições de pagamento.
Condições de Cancelamento:
Em caso de cancelamento por iniciativa do passageiro, de acordo com a deliberação normativa nº 161 de 09 de agosto de
1985 da EMBRATUR, a Pisa Trekking fará devolução conforme condições abaixo:
Parte Terrestre
Cancelamento até 30 dias do início da viagem: 90% do valor total
Cancelamento entre 29 e 21 dias do início da viagem: 80% do valor total
Cancelamento entre 20 e 7 dias do início da viagem: 50% do valor total
Cancelamento a menos de 7 dias do início da viagem: Sem devolução
Para a parte aérea
As multas e encargos são variáveis e são estabelecidos pela companhia aérea de acordo com a classe da tarifa aérea
emitida. Favor verificar com seu consultor de viagem a respeito das penalidades ou qualquer alteração aplicada pela cia
aérea.

O QUE ESTÁ INCLUSO
Inclui:
- Transfer aeroporto / Hotel em Calafate;
- Trekking El Chalten/ Laguna Capri, com café da manhã e lanche de trilha;
- Tour Perito Moreno com transfers, navegação;
- 03 noites de hospedagem em El Calafate, com café da manhã;
- 02 noites de hospedagem em El Chalten, com café da manhã;
- Total: 05 cafés da manhã, 02 lanches de trilha; de acordo com a descrição do roteiro.
- Guias locais (falando espanhol);
- Terapeuta Trilha dos Lobos, acompanhando o grupo;
- Guia agencia Pisa Trekking acompanhando grupo;
- Seguro viagem;
- Kit Iniciático
Não inclui:
- Parte aérea completa Aerolineas Argentinas - São Paulo ou Rio de Janeiro/ Buenos Aires / El Calafate e Ushuaia / Buenos
Aires / São Paulo ou Rio de Janeiro;
- Gastos pessoais como telefonemas, lavanderia, entradas em boates, gorjetas etc.;
- Entrada de parques (Parque Los Glaciares = US$ 40; Glaciar Huemul = US$ 15);
- Taxas de embarque - obs. deve ser paga no fechamento da viagem;
- Taxas de aeroporto pagas localmente (US$ 41);
- Alimentação não mencionada no roteiro;
- Passeios Opcionais.
- Imposto de Renda referente a remessas ao exterior (deve ser pago juntamente com a e entrada da viagem). Consulte seu
agente de viagens sobre o valor.
Esclarecemos que, para uma melhor logística local, e para evitar desconfortos aos passageiros, deixamos de incluir no
pacote os ingressos acima mencionados, bem como as taxas de embarque internas, que devem ser pagas localmente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Dinheiro: A maioria dos estabelecimentos não aceitam pagamentos com cartão, recomendamos levar dinheiro em espécie.
Dolares americanos podem ser trocados pelas moedas locais em casas de cambio.
Gorjetas: na Patagonia é costume local dar gorjeta aos prestadores de serviços. Para a sua viagem o valor estimado é de
US$ 50.. Assim, leve esse valor em notas pequenas em um envelope separado e poderá dar a gorjeta aos seus prestadores
de acordo com o costume local.
Entradas dos Parques não inclusas: US$ 55 (devem ser pagas localmente em moeda local)
Clima (temperaturas médias)
Verão: Outubro e Novembro (média durante do dia: 15°C e a noite: 5°C). Essas temperaturas variam, pois no verão o local
sempre possui ventos vindos da Antártica o que fazem com que a sensação térmica às vezes seja mais baixa.
Clima transandino e seco. Prepare-se para poder ter até as quatro estações do ano em um único dia. Capas de chuva ou
anoraques devem estar sempre com você, para proteger do vento, chuva ocasional ou geada. Nada que atrapalhe a viagem.
Trekking El Chalten
Trekking: o nível de dificuldade é moderado. Percorreremos cerca de 14 km. O grau de dificuldade e desnível das
caminhadas em El Chalten variarão diariamente.
Sobre hotéis na Patagonia:
Os hotéis não possuem televisão nos quartos e o WI-FI quando funciona geralmente é na recepção do hotel.
Sobre o passeio no Perito Moreno: não está incluso o ingresso no Parque (aproximadamente U$ 40) e nem lanche.
Aconselhamos levar um kit refeição com sanduíche, uma fruta, barra de cereal, um suco, chocolate.
Informações pré-viagem:
Antes da sua partida, lhe será enviado informações atualizadas e completas, dizendo o que você precisa saber para se
preparar para sua aventura; inclusive lista de equipamentos e dicas sobre: itens de saúde, lista de leitura, gratificação do
guia, além de informações sobre clima, cidades, museus, etc.
Alimentação:
Quando os roteiros tiverem alimentação incluída, esclarecemos que essas refeições serão preparadas com base em uma
dieta onívora, com uma considerável variedade de alimentos frescos disponíveis na região. Entretanto, em alguns lugares

somos capazes de atender nossos clientes com dietas restritivas (diabéticos, celíacos, vegetarianos e alérgicos) e adaptar a
alimentação. Se você possui alguma alergia alimentar, deverá detalhá-la no momento em que fizer sua reserva do pacote,
caso contrário, será muito difícil alterar o cardápio já que trabalhamos com lugares remotos e de difícil logística. Lembre-se
de confirmar a informação com o guia e o pessoal de apoio ou durante a reunião de orientação. Nossa intenção em saber
sobre as necessidades de clientes com dietas restritivas é para poder melhor atendê-lo.
LEMBRE-SE:
Para viajar para Argentina ou Chile, devido a acordos internacionais: BRASILEIROS - devem apresentar passaporte ou
documento de Identidade original (não são aceitas carteiras profissionais (OAB, CREA, etc. ou fotocópias); ESTRANGEIROS
- devem apresentar RNE original ou identidade e passaporte (e devem consultar o consulado do Chile ou da Argentina, sobre
a necessidade de visto); MENORES - em companhia dos pais - necessitam apenas de identidade original ou Passaporte; em companhia de apenas um dos pais ou outra pessoa ou desacompanhado - necessitam também além dos documentos
mencionados acima, de autorização escrita em próprio punho com firma reconhecida em cartório de notas escrita pelo pai ou
mãe que não está viajando, autorizando expressamente o pai ou a mãe ou outra pessoa que está viajando em companhia do
menor, ou uma autorização judicial. Outros casos especiais, favor consultar antes do embarque, o juizado de menores sobre
a documentação necessária.
Qualquer dúvida favor consultar: Consulado da Argentina: (11) 3897-9522, Consulado do Chile (11) 284.2044 /2185
A documentação de viagem, taxas, bem como autorizações para menores são de responsabilidade exclusiva dos
passageiros, e não nos responsabilizamos caso isso venha a impossibilitar sua viagem. Arcando dessa forma, o
passageiro com os prejuízos que eventualmente ocorram.

Malas__________________________________
IMPORTANTE: As malas deverão pesar no máximo 14 kg. Não leve muitas roupas. Apenas o necessário.
Mala de Viagem
Leve mala uma mala média como a Hits da Samsonite de tecido com 4 rodas giratórias.
Dimensões: 58 x 43 x 20 cm.
As 4 rodas ajudam muito nos deslocamentos nos aeroportos e entre cidades. Lembra-se que você irá carregar a
sua mala na maioria dos deslocamentos. Assim, facilite a sua vida.
Há outros modelos de malas equivalentes de outras marcas como a Primícia ou American Tourister, bem como
as malas rígidas. Mas, tenha cuidado com as malas rígidas, pois se não forem aquelas flexíveis e mais caras,
podem quebrar durante a sua viagem. Assim, eu prefiro indicar as de tecido. Não leve uma mala velha ou gasta
pois ela poderá não aguentar a viagem.
Pode ser qualquer cor. Pode colocar capa ou amarrar fitas para ajudar na identificação. E não esqueça de colocar o pelo
menos 2 etiquetas de identificação na mala e o cadeado.
Deslocamento Aeroportos
Levar mochila com suas coisas para a viagem. Levar porta dólar. Pochete é opcional. Mas tenha um lugar para guardar seus
documentos durante a viagem (passaporte,cartão e dinheiro).
No avião: aconselhamos a levar uma almofada para pescoço pois são muitas horas de deslocamento em avião.
Na sua Mochila: Deixe sempre dentro da sua mochila: papel higiênico, lenços umedecidos, álcool gel.

CHECK LIST
O que levar
Os detalhes dos equipamento, bem como marcas indicadas, serão passados em breve, mas
segue um check list dos itens necessários para que possam ter uma idéia.
Lembrem-se: Um dos nossos objetivos das nossas viagens é ser minimalista e levar poucas
coisas: apenas o básico.

Para acomodar seus pertences:
- 1 mala média (pode ter rodinhas) para guardar pertences durante do deslocamento em avião;
- 1 bolsa pequena (tipo de academia) para guardar seus pertences durante os pequenos deslocamentos na Patagonia;
- 1 mochila pequena de nylon reforçado para carregar seus pertences (câmera fotográfica, capa de chuva, cantil, etc.)
durante as caminhadas;
Para os pés:
- 1 bota de caminhada ou tênis de caminhada pré-amaciado (Marca indicada: Salomon de corrida de aventura);
- 1 par de tênis extra (pode ser um tênis de academia);
- 1 crocs ou chinelo havaiana (para usar como chinelo no quarto e para descansar do seu tênis/bota de caminhada);
- 4 pares de meias de lã ou quatro pares de fibra p/ caminhada (coolmax), evitar algodão, pois retém água e causam bolhas;
Para o corpo:
- 1 anoraque (capa de nylon com capuz resistente à água e ao vento);
- 1 casaco tipo "Pile" ou Fleece;
- 2 calças tipo suplex para caminhada (marcas indicadas: solo, curto,
columbia, quéchua);
- 4 camisetas de manga curta ou longa (de preferência tecido tipo “dryfit” que
não retém água e que pode ser lavada durante a viagem);
- 1 malha de lã grossa ou colete de feece;
- 1 camiseta de manga longa térmica;
- 1 calça térmica;
Para mãos:
- 1 par de luvas de fleece
Para cabeça:
- 1 gorro;
- 1 boné;
- 1 óculos para sol;
Para uso durante a viagem:
- Lanterna pequena com pilhas novas (de preferencia de cabeça);
- 1 cantil de 1 litro ou garrafa de plástico pequena descartável (pode ser
adquirida localmente);
- Medicamentos particulares;
- Materiais de higiene pessoal em pequenas embalagens;
- Filtro solar para rosto e lábios;
- Hidratante para evitar o ressecamento da pele;
- Porta documento
Opcionais:
- Óculos para leitura;
- Aparelhos eletrônicos (fotográficos, filmagem, música), tripé, cartões de memória e baterias extras, carregadores com
adaptadores para tomadas, livros. Note que pilhas e baterias descarregam mais rápido no frio.
- 1 par de tornozeleiras para quem tiver tendência a "virar" o pé;
- 2 bastões de caminhada;
- Alimentos energéticos ( por exemplo.: chocolates, barra de granola (podem ser comprados localmente);

Atenção: Voltagem local: 220 v. E atenção à tomada, levar adaptador.

Modelo tomada Argentina.

