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Bem-vindo ao guia de 
Ushuaia! Neste E-book 

queremos te mostrar mais 
a respeito dessa cidade 

incrível e cheia de 
encantos.

Você poderá conhecer 
mais sobre as 

curiosidades, localização, 
clima.. Temos dicas muito 
legais de como aproveitar 

cada minuto da sua 
viagem e não perder 

tempo. Vem com a gente, 
vamos descobrir um 

pouco mais sobre 
Ushuaia.

APRESENTAÇÃO



Ushuaia é surpreendente, e é 
considerada a cidade do Fim do 

Mundo, justamente por ficar na última 
ponta de terra da América do Sul.

A cidade mais Austral da Terra, se 
localiza no extremo sul da Argentina e 

fica na província da Terra do Fogo, 
Antártida e Ilhas do Atlântico Sul, na 
qual é a capital, a província é dividida 

em 5 departamentos.

No total, a província tem cerca de 
160.000 habitantes e 73.753 km² de 
superfície, mais ou menos o tamanho 

da Irlanda. 
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Ushuaia possui um clima instável, podendo 
ter uma nevasca em pleno verão, devido a 

proximidade com a Antártica, pois são apenas 
1.000km de distância, e em dias ensolarados e 
sem neblina, é possível enxergar a pontinha do 

Polo Sul.
Então, vamos às estações do ano por lá:

- verão: dezembro e janeiro
- Outono: abril e maio
- Primavera: outubro e novembro
- Inverno: junho, julho e agosto

Os meses de fevereiro, março e setembro, 
ficam em um meio termo, pois a qualquer 

momento pode ser verão ou inverno, então nós 
fazemos o nosso Circuito Patagônia sempre no 

Outono e Primavera, pois o clima é mais estável 
e os passeios que podemos fazer são 

sensacionais!

CLIMA



CLIMA
No inverno, Ushuaia pode atingir os         
-10°C com facilidade, e nos dias mais 

“quentes” do inverno, pode alcançar a 
máxima de 6°C a 7°C.

Nesse clima frio, Ushuaia tem dias 
muito curtos, com apenas 7h a 8h de luz 

do sol, o restante é noite.

No verão, o dia começa de 3°C a 5°C e 
tem a máxima de 19°C, a média de 
temperatura no verão é de 11°C, 

portanto vemos que a 
Cidade do Fim do Mundo

é sempre fria, e sempre nos traz 
paisagens incríveis e sensações 

marcantes.



Outono e Primavera, são as melhores 
estações para desfrutarmos dessa terra 

mágica.
O clima sempre frio, porém mais estável 

e mais aberto, nos proporciona fotos 
incríveis e uma visão privilegiada de toda 

a região Patagônica.

A média de temperatura durantes esses 
meses é de 12°C, e a chance de chuva é 
bem menor, dessa forma, a região nos 

brinda com os melhores passeios  e uma 
paisagem exuberante.

Portanto, casacos a postos e bora 
explorar esse lugar incrível!!

CLIMA



VIDA NOTURNA
Neste quesito, Ushuaia tem menos 

opções, pois a cidade é majoritariamente 
diurna, devido ao clima, pois à noite é bem 

mais frio, e também devido aos passeios, pois 
as paisagens são muito melhores vistas à luz 

do dia.

Mas Ushuaia tem sim os seus pontos de 
badalação noturna.

Um deles é o Hard Rock Café- Ushuaia, bem 
animado que costuma ficar mais cheio por 

volta das 22h30.
Outro ponto legal, para quem gosta de dançar 
é a Boate Náutico e para quem gosta de uma 

jogatina,  o Cassino Club também é uma ótima 
pedida.

Temos 3 noites em Ushuaia, escolham um por 
noite, e divirtam-se!!



CURIOSIDADES

Vamos falar agora sobre algumas 
curiosidades e peculiaridades de 

Ushuaia



1 - Farol Del Fin Del Mundo:
Um dos famosos cartões postais de Ushuaia é o 

Farol de San Juan Del Salvamento, que foi 
construído em 1920 e fica em um lugar de difícil 

acesso no Canal Beagle.
Há muitas lendas a respeito do lugar, e há 
também inspirações de livros de romance.

2 – Correo Argentino:
Dentro do Parque Nacional Tierra Del Fuego, se 

localiza a última agência de correios da Argentina e 
também da América Latina! 

Por aqui, você pode enviar um cartão postal para 
uma pessoa especial e não se esqueça de trazer o 

seu passaporte, pois por aqui, você recebe o 
carimbo de passagem pelo fim do Mundo também.

Bem legal né?!



3 – Museu do Presídio:
O famoso presídio, que hoje é o Museu 

Marítimo Ushuaia, foi o ponta pé para que a 
região de Ushuaia fosse habitada, pois até 

então, apenas os pinguins e lobos marinhos 
eram os habitantes oficiais da Terra do Fim 

do Mundo.
Então, junto com a construção do presídio, 
também veio uma comunidade, e daí então 
se inicia a trajetória da cidade de Ushuaia.

4 – Você sabia que tem uma parte do presídio, 
que não foi reformada, e por lá você consegue 
comprar o seu documento de “soltura”, e nele 
você pode colocar a data da sua visitação ao 
museu e também o seu nome, é um souvenir 
bem interessante.



6 – Neve:
Ushuaia possui a maior temporada de neve 

de todo hemisfério sul, então por aqui, 
muitos turistas e praticantes de ski e 

snowboard, passam os meses de inverno e 
se preparam para as competições de inverno 
na Europa, meio ano praticando e meio ano 

competindo, dá certinho.

5 – Noites Brancas:
E ao contrário do inverno, onde o dia tem de 8h 

a 9h de luz do sol, o verão entre dezembro e 
fevereiro, tem dias muito longos, podendo 

chegar até 18h seguidas de luz do sol, fazendo 
da maior parte das noites, “brancas”, devido a 
claridade e presença do nosso astro, e levando 

os comércios a estenderem o atendimentos aos 
clientes, já que as 23h00 se tem a mesma 

claridade de 17h00 aqui no Brasil, por exemplo.



7 – Trem do Fim do Mundo:
Hoje é um dos passeios mais procurados de 

Ushuaia, mas nem sempre foi assim.
A história do trem é que na época do presídio, a 

linha férrea foi construída para que os presos 
fossem levados aos bosques para cortar lenha para 

o povoado, a fim de que trabalhassem por sua 
estadia e também colaborassem com a comunidade 

em si.

8 – Canal de Beagle:
O Canal ou Estreito, ganhou esse nome por causa 
da travessia do navio britânico HMS Beagle, que 

passou pelo local entre as décadas de 1820 e 1830 
para fazer explorações, e em uma dessas 

passagens, um passageiro se destacava, ninguém 
menos que Charles Darwin estava a bordo, a fim 

de explorar e conhecer mais sobre a região.

Crédito imagem – Camille Panzera



9 – Lobos-Marinhos:
Em nossa travessia pelo Canal Beagle, 

passaremos pela Ilha dos Lobos-Marinhos, que 
abriga famílias de diferentes espécies de lobos-

marinhos e leões marinhos também.
Qual a diferença entre os dois?
Basicamente o tamanho e peso.

Os lobos tendem a ser menores, com média de 
120Kg e 1.80m, já os leões marinhos, tem um 

pescoço bem mais largo e chegam a pesar 350Kg 
e medir até 2.90m.

10 – Pinguins:
E os queridinhos de todos, estão por aqui também, e não 

tem como não se apaixonar por eles.
Muito simpáticos, os pinguins vivem e se reproduzem na 

Isla Martillo, onde começam a chegar no mês de outubro e 
vão embora pelo fim do mês de abril.

De qualquer modo, eles dão todo um encanto à viagem, e 
vale muito a pena pegar a época de reprodução, para ver 

esses “mocinhos de smoking” mais de perto!



DICAS
E aqui vão as dicas valiosas para 

você viver uma experiência 
inesquecível na 

Terra do Fim do Mundo



1- Use e abuse de hidratantes corporais,  
rosto e hidratante labial, pois devido a 

geologia de Ushuaia, é umas das cidades que 
mais tem vento do hemisfério sul, e é um 
vento forte e por vezes cortante, então, 

mantenha sempre a pele bem hidratada e 
protegida.

DICAS

2 –Sempre tenha um casaco grosso por 
cima, de preferência de tecido 

impermeável, e abuse do “efeito cebola” ao 
se vestir, pois podemos ter vários picos de 

temperatura durante o dia.
E se vier algum chuvisco, o tecido 

impermeável te protegerá também.



3- Glaciar Martial:
Um dos passeios mais queridos por quem não gosta de 

se afastar muito do centro da cidade, pois fica a 7Km 
do centro e pode ser feito o passeio via teleférico ou 

trekking, a caminha é bem íngreme mas vale a muito a 
pena.

A vista de lá é incrível e podemos ver a cadeia de 
montanhas dos Andes, mas claro, não se esqueça de ir 
bem agasalhado, pois a temperatura é bem baixa e o 

vento não tem dó. 

4-Laguna Esmeralda:
Dentre tantos lagos de Ushuaia, a laguna 
Esmeralda se destaca pela sua coloração 

esverdeada.
Para os trilheiros, é uma ótima opção de passeio, 
pois para chegar lá, passamos por uma trilha de 

dificuldade moderada e a recompensa é a 
maravilhosa vista da laguna.

Vale a pena!

Crédito imagem – Camille Panzera



DICAS

6- Parque Nacional da Terra do Fogo:
Essa é uma das partes obrigatórias da viagem, 
pois o parque tem paisagens incríveis, dessas 

que achamos que só existem em filmes mesmo, 
e sem contar os passeios que podemos fazer 

estando por lá.

5- Trem do Fim do Mundo:
Viva esta experiência!

O passeio do trem dura cerca de 1 hora e faz 
paradas durante o trajeto, para apreciação 

do local e para muitas fotos também.
É uma experiência única, então não deixe de 

aproveitar cada segundo deste passeio 
INCRÍVEL!!!

Grupo Circuito Patagônia - Maio de 2019



COMIDAS TÍPICAS
Saiba quais são os pratos e 

sabores de Ushuaia



COMIDAS TÍPICAS

1- Centolla ou King Crab:
Isso mesmo, o famoso caranguejo gigante é muito 

apreciado por aqui, e todos gostam muito.
Você encontra a iguaria em muitos restaurantes, 

vale a pena experimentar, e claro, tirar aquela foto 
digna de Instagram.

E se em toda a Argentina, a carne vermelha domina 
o cardápio, por aqui em Ushuaia, a história se 

divide.
Os peixes e frutos do mar também entram no 

cardápio e com vários restaurantes para que você 
possa desfrutar dessas iguarias.



COMIDAS TÍPICAS

2- Cordeiro Patagônico:
Claro que a iguaria não pode deixar de ser 

falada.
Dizem que o melhor cordeiro da América 
Latina é servido por aqui... Então cabe a 

você, dizer se é isso mesmo ou não.
Muitos restaurantes servem a iguaria, mas 
damos a recomendação de apreciar no La 

Estancia Parrilla, muito conceituado e a canr
é muito saborosa.



COMIDAS TÍPICAS
3- Merluza Negra

Um prato típico de Ushuaia e muito saboroso 
também.

Para os amantes de frutos do mar, é a pedida 
ideal para um almoço mais leve, ou então um 

jantar rápido e prático.
Também conhecida como “bacalhau da 

profundidade” a iguaria é pescada apenas por 
aqui, nas águas geladas e profundas da 

Patagônia, por conta disso, é muito apreciada 
por vários países do mundo.



4- Bife de Chorizo
Um corte de carne típico argentino, e que é 

uma verdadeira delícia.
Conhecido também como “strip steak”, a 
carne macia, saborosa e bem temperada, 
representa a Argentina em muitos países.

Para os amantes de um bom churrasco, é a 
pedida perfeita para um jantar especial 

acompanhado de um bom vinho.

COMIDAS TÍPICAS



E aí? Gostou das nossas dicas?

Venha fazer parte dos nossos grupos!! 
Com certeza essa viagem vai te deixar marcado e 

cheio de boas lembranças... e já vai deixar a próxima 
viagem marcada!!

Saiba mais em nosso site:
http://www.elostravel.com.br

E também em nosso blog:
https://blog.elostravel.com.br/

http://www.elostravel.com.br/
https://blog.elostravel.com.br/

