ESTEROS DO IBERÁ A PLENO
6 Dias - 5 Noites

9
9
9
9
9
9

Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente
Entradas às reservas e parques nacionais
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Saída a Posadas, Misiones - Carlos Pellegrinii
Traslado ao Aeroporto Jorge Newbery, da cidade de Buenos Aires. Recepção e traslado desde o
Aeroporto de Posadas até o Hotel. Esta é uma das áreas biológicas mais importantes da Argentina; como
outros pântanos, cumpre a função de regular o caudal de água da região.
A biodiversidade do ambiente é importante: é o refúgio de uma inumerável quantidade de espécies de
animais e vegetais, como cervos-do-pantanal, capivaras, tachãs, jacarés e dentro da variedade vegetal,
o aguapé, mais conhecido como camalote.
Chegada ao Hotel nos Esteros do Iberá e drinque de bem-vinda. Jantar.

Navegação pelo Arroyo Corrientes & Avistagem de Aves e reconhecimento de fauna autóctone
Café da manhã na Pousada. Sairemos em lancha pelas lagunas do Iberá, navegaremos pelo Arroyo
Corrientes onde avistaremos fauna autóctone como jacarés, cervo-do-pantanal e capivaras, além de
diferentes espécies de aves.
Regressaremos para almoçar. Depois, descansaremos nas instalações da pousada e realizaremos uma
caminhada pela selva através das trilhas de interpretação. Faremos um reconhecimento da flora
autóctone e das árvores típicas do Iberá. Avistaremos guaribas-pretos e veados-pardos. Visitaremos o
Centro de Interpretação da Reserva Iberá. Jantaremos ao entardecer.

Navegação pelo Rio Miriñay e Canoagem pela Laguna
Café da manhã na Pousada. Novamente nos dirigiremos em lancha com nosso guia para realizar uma
avistagem da fauna silvestre. Observaremos o nascimento do Rio Miriñay e poderemos ver uma
abundante variedade de aves. Voltaremos à Pousada para almoçar e descansar.
À tarde, sairemos para fazer canoagem na Laguna, sempre acompanhados por um guia. A Pousada
conta com canoas canadenses e caiaques simples. Poderemos realizar uma pesca esportiva ou fazer um
"safári fotográfico". Retornaremos ao entardecer, onde nos estarão esperando com um churrasco (a
especialidade é o cordeiro black-face) e empadas caseiras.

Navegação no Arroyo Corrientes - Esteros do Aguará e do Camba Trapo
Café da manhã na Pousada. Sairemos em lancha para avistagem da fauna, observando garças e cervosdo-pantanal pela Costa externa do Arroyo Corrientes. Almoçaremos na Pousada. Depois de um
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descanso, iremos a Esteros do Aguará (a 40 km) ou a Esteros do Camba Trapo (a 30 km), em veículos 4
x 4.
Teremos uma excelente avistagem de aves aquáticas. Atravessaremos montes, esteros e palmares.
Aproveitaremos para tirar fotos. Veremos o entardecer nos esteros e depois regressaremos para jantar
na Pousada.

Cavalgada pelos Esteros
Café da manhã na Pousada. Sairemos bem cedo para ir a Esteros do Aguará, em veículos 4 x 4.
Chegaremos ao Puesto del Chino para começar nossa cavalgada pelos Esteros, beirando o Estero do
Aguará.
Atravessaremos palmares e charcos, com excelentes avistagens de aves aquáticas e uma vista
panorâmica dos esteros. Poderemos ver o cervo-do-pantanal. Ao meio-dia desfrutaremos de um
churrasco crioulo.
Depois, relaxaremos à sombra do monte ou poderemos caminhar até a laguna para a observação de
aves e safári fotográfico. Desfrutaremos do entardecer nos esteros e depois voltaremos para jantar na
Pousada.

Pousada / Atividades opcionais
Café da manhã na Pousada. Aproveitaremos a manhã para descansar ou para realizar atividades
opcionais como navegar com caiaque ou canoa pela costa da laguna. Também poderemos percorrer a
Colônia em bicicletas tipo mountain bike. Depois do almoço, nos despediremos dos Esteros e Lagunas do
Iberá.
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