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Bem-vindo ao guia de 
El Calafate! Neste E-book 
queremos te mostrar mais 
a respeito dessa pequena 
cidade 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 

El Calafate.

APRESENTAÇÃO



El Calafate vai te surpreender!

A pequena cidade é muito visitada e 
sempre lotada de turistas, pois quem 

“reside” ali não nada mais que o 
majestoso glaciar Perito Moreno.

No total, a cidade tem cerca de 26.352 
habitantes e faz parte da província de 

Santa Cruz.

Ao todo, a  província de Santa Cruz tem 
7 departamentos com 27 municípios, 

possui 243.943km² de extensão 
territorial e conta com 205.467 

habitantes.

LOCALIZAÇÃO





El Calafate possui um clima mais frio, 
durante todo o ano, tendo como média 

de temperatura anual 7.3°C.

Por se localizar no mesmo hemisfério que 
o nosso, as estações são iguais as nossas, 

porém com temperaturas bem mais 
baixas, pois El Calafate está bem mais 
próxima do Polo Sul, do que de Buenos 

Aires, por exemplo.

Nossos Circuitos ocorrem no outono e 
primavera, onde o clima é mais estável e 

conseguimos paisagens magnificas 
durante essas estações do ano.

CLIMA



CLIMA

No inverno, El Calafate pode atingir os         
-2°C com facilidade, e durante o dia, 
com a luz do sol, esquenta mais um 

pouquinho chegando a 7°C.

No verão, o dia começa entre 8°C e tem 
a máxima de 18°C, a média de 

temperatura no verão é de 12°C, 
portanto vemos que a 

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

marcantes.



VIDA NOTURNA
As noites sempre frias de El Calafate tem 

muitas coisas para aproveitar!!
Mesmo no verão, as noites são bem frias, com 
média de 10°C e no inverno pode ficar abaixo 
de zero, mas as noites por aqui são agitadas e 

não nos permitem ficar no hotel, 
então bora badalar!

El Calafate possui passeios noturnos muito 
interessantes, um deles é o Native Experience 
que conta com lagos e cavernas e expedição 

em um jipe 4x4... Para os aventureiros de 
plantão, é uma ótima pedida.

Também temos os Cassinos!
Sim, El Calafate conta com vários deles para 
fazer sua noite bem mais legal, se você gosta 

de uma jogatina e de tentar a sorte, suas 
noites em El Calafate estão garantidas!



VIDA NOTURNA
Yeti Ice Bar

Sim! Por aqui também temos um bar de gelo 
muito bacana para aproveitarmos as noites, 

porém como as temperaturas por lá são bem 
baixas, por volta de -10°C, o horário de 

funcionamento é das 16h00 as 23h45, então 
dá pra aproveitar, tomar bons drinks e tirar 

muitas fotos.

E para quem gosta de um ambiente mais 
calmo e caseiro, recomendamos o restaurante 

Isabel - Cocina al Disco,
onde os pratos são preparados em discos de 

arado e a comida é deliciosa, os preços são 
muito bons em relação a outros restaurantes 
da cidade.



CURIOSIDADES

Vamos falar agora sobre algumas 
curiosidades de El Calafate



1 – De onde vem esse nome?
O nome da cidade vem de uma planta típica da 

região, chamada “Calafate da Patagônia”.
O arbusto frutífero possui espinhos, porém seus 

frutos são muito usados em geleias, licores e 
doces diversos.

2 – O retorno à Patagônia:
Ainda sobre a fruta que deu nome à cidade... 
Existe uma lenda que se você provar do fruto, 

sempre terá uma ligação muito forte com o 
lugar, a ponto de ter que voltar alguma outra vez 

na vida, para que sua alma se reencontre com 
seu “eu patagônico”.

Interessante, não é mesmo?!



3 – 356 Glaciares:
Isso mesmo, no total, a cidade de El Calafate 
possui 356 glaciares em seu território, tendo 

Perito Moreno como o mais famoso dele, 
devido a sua grandiosidade.

Porém, ter 356 glaciares não é pra qualquer 
um, são milhares de anos contados e 
construindo em cada camada de gelo.

Muito interessante!

4 – Irmãos de Temperatura:
Você sabia que a cidade de Huntly, no Reino 

Unido, possui temperaturas muito parecidas com 
as de El Calafate?

Incrível né... 
Tantos milhares de quilômetros de distância, e as 
temperaturas das estações oscilam de forma 
muito parecida, como uma dança.



6 – Lago Argentino:
O Lago Argentino é o maior do país, e por 

ele passam muitos passeios de Catamarã...
A cor do Lago é linda de se ver, devido ao 

degelo dos glaciares, o Lago ganhou um tom 
azul esverdeado, que por vezes lembram a 

faceta de uma esmeralda.

5 – Pinturas Rupestres:
Sim, em El Calafate temos a oportunidade de 

ver pinturas rupestres, dos tempos da Era 
Glacial, que nossos antepassados deixaram 

como tesouro para nós.
As pinturas consistem em desenhos de caça, 

danças, animais e também as mãos dos 
integrantes da tribo que ali habitava.



6 – Perito Moreno:
Essa geleira colossal é a  terceira maior do 

mundo, medindo incríveis 250Km² e 30Km de 
comprimento, e todo esse gelo também é umas 
das maiores reservas de água doce do mundo, 

ficando também em terceiro lugar nesse 
quesito.

Além de tudo isso, a geleira intriga os cientistas, 
pois mesmo com o aquecimento global, ao 

invés de diminuir, a geleira está em constante 
expansão.

Seu nome foi dado após o explorador Francisco 
Moreno, ter feito muitas descobertas na região, 

no século XIX.
E por Francisco Moreno ser um perito no 

assunto, a enorme geleira recebeu seu nome 
em homenagem ao grande explorador, tanto 
pelo árduo trabalho como também por ter 

desempenhado um trabalho muito importante 
na proteção e preservação de toda a região.



DICAS

E aqui vão as dicas valiosas para 
você viver uma experiência 

inesquecível



2- Use e abuse de hidratantes corporais,  rosto e 
hidratante labial, pois devido a geologia de El 

Calafate, é umas das cidades que mais tem vento 
na Patagônia, devidos aos ventos fortes que 
sopram da Antártica, e esse vento forte, por 

vezes  é cortante e seco, então, mantenha 
sempre a pele bem hidratada e protegida.

DICAS
1 –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- Parque Nacional Los Glaciares:
Por aqui nossa aventura começa com navegação, mais 

conhecida como Safári Náutico. Uma das melhores 
formas de ver e conhecer os glaciares do parque, é 
através de um barco que nos conduz a lindíssimas 

paisagens e glaciares continentais.

4- Glaciar Upsala:
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!



DICAS

6- Mini-Trekking:
Se você curte uma aventura com mais emoção, em El 

Calafate você pode ter isso.
Na visitação ao glaciar Perito Moreno, você tem a 

opção de fazer mini-trekking, que é uma trilha de mais 
ou menos 1 hora e meia e de dificuldade moderada, 

recomendada para pessoas de 10 a 65 anos.

5- Big Ice:
El Calafate dispõe de muitos passeios 

opcionais, um deles é conhecido como Big Ice, 
que consiste em uma longa caminhada em 

Perito Moreno.
São aproximadamente 4h de percurso e exige 1 

dia específico para que possa ser realizado, a 
idade permitida neste passeio é de 18 a 50 
anos e é considerado de dificuldade alta.



.

7- Laguna Nimez
Pra quem quer andar pela cidade e 
conhecer mais da beleza, a Laguna 

Nimez é uma ótima opção. Lá 
podemos encontrar um verdadeiro 
santuário de aves, e dentre elas, o 

Flamingo se destaca.
O local possui trilhas de até 2.5km e 
mirantes para a apreciação do lugar.

8- Dinheiro ou cartão?
Essa é uma dúvida muito frequente em 

viagens, porém ainda preferimos o dinheiro.
O cartão de crédito é aceito mais em 

restaurantes e bares nos centros, mas nos 
passeios e na estrada, o dinheiro predomina.

Escolha sempre já ter a moeda local em mãos, 
para não haver percalços com trocos.



COMIDAS TÍPICAS
Saiba quais são os pratos e 

sabores de Ushuaia



COMIDAS TÍPICAS
1- Doce de Calafate:

A fruta típica e que deu o nome à cidade, 
também é uma comida típica daqui, muito 

encontrada em doces, geleias e doces de leite.
Vale a pena experimentar a iguaria.

2- Empanadas:
As empanadas de El Calafate são muito 
famosas pelo sabor, pois cada região da 
Argentina tem ‘’sua receita’’ especial, as 

daqui são uma ótima pedida e 
compensam!



COMIDAS TÍPICAS

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

falada.
Um dos melhores cordeiros da Argentina, 
são servidos por aqui, com restaurantes 
sempre lotados para apreciar o sabor e 

suculência do prato.
Recomendamos apreciar no La Tablita, um 

restaurante tradicional e muito conceituado, 
além de ter as melhores avaliações da 

cidade.



COMIDAS TÍPICAS
3- Truta al Disco

Um prato típico da região, que pode ser 
encontrado no tradicional restaurante 

‘’Isabel – Cocina al Disco’’
As receitas são bem caseiras e preparadas em 

discos de arado, que são basicamente 
caçarolas de ferro e dão um sabor todo 

especial às especiarias.
Querendo comer uma comidinha caseira, 

pode passar aqui que é o lugar ideal.



5- 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/

