
 

 

Roteiro de Viagem 

LAGOS ANDINOS & BARILOCHE 
Neuquen, Villa La Angostura, Frutillar, Petrohue, Osorno, Puerto Varas, Bariloche e Buenos Aires 

 

1º Dia – 16/08/22 EMBARQUE DAS PRINCIPAIS CIDADES / ROSÁRIO 

Saída às 07hs com destino a Neuquen. Viagem durante o dia. 

 

2º Dia – 17/08 – ROSARIO / SANTA ROSA / NEUQUEN OU CIPOLETTI 

Seguiremos nosso destino a Patagônia Argentina, no caminho percorremos a produtiva região de 

produção agrícola e pecuária da Província de Santa Fe e Córdoba. A tarde adentramos na imensidão 

quase desértica da Patagônia Argentina. Chegada em Neuquén ou Cipoletti a tarde diretamente no 

hotel. 

 

3º Dia – 18/08 – NEUQUEN / VILLA LA ANGOSTURA / PUERTO VARAS 

Café da manhã no hotel e Check-out. Sairemos de Nequen para realizar a travessia da Cordilheira dos 

Andes (passo Cardenal). Após belíssimas paisagens parada para almoço em Villa La Angostura, uma 

típica “aldeia de montanha”. Prosseguimos viagem até nossa chegada em Puerto Varas no começo 

da noite. Hospedagem.  

 

4º Dia – 19/08 – PUERTO VARAS / OSORNO / PETROHUE / PUERTO VARAS 

Após café da manhã, saímos do hotel para realizar um City Tour no qual visitamos a cidade de Puerto 

Varas. Após, opcional, US$ 50,00 excursão ao Vulcão de Osorno, aqui, margeando o lago Llanquihue 

desfrutaremos de uma belíssima postal com os vulcões nevados de Osorno e Calbuco ao fundo, até 

chegarmos ao setor de Ensenada onde os que desejarem poderão realizar a ascensão até chegar ao 

Centro de SKI e Montaña Volcán Osorno, a 1.240 metros de altitude. Posteriormente seguiremos para 

o setor de Petrohué, as margens do Lago de Todos os Santos, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. 

Final do dia retorno ao hotel e livre. 3º pernoite. 

  

5º Dia – 20/08 – PUERTO VARAS / BARILOCHE 

Café da manhã no hotel e início da travessia da Cordilheira dos Andes, via rodoviário, pelos Lagos do 

Sul, margeando o Lago Puyehue no Chile e o Lago Nahuel Huapi no lado Argentino, parada para 

almoço, não incluso, em Villa La Angostura, após seguiremos até a cidade de Bariloche. Chegada no 

final da tarde na cidade de Bariloche, para acomodação no hotel. 4º pernoite. 

 

6º Dia – 21/08 – BARILOCHE 

Café da manhã no hotel. Café da manhã no hotel e inicio do passeio ao Circuito Chico, incluindo 

península de Llao Llao e o Ponto Panorâmico, Cerro Campanário (ingresso não incluso) para se ter 

uma visão de 360º de toda a região de Bariloche. Tarde livre. Sugerimos um passeio opcional ao Cerro 

Otto (opcional). 

 

7º Dia – 22/08 – BARILOCHE 



 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio até a base do Cerro Catedral, onde fica a maior estação 

de esqui da América Latina. Tempo livre. Sugerimos a subida em teleférico fechado até a plataforma 

Refúgio Punta Nevada (ingresso para o teleférico não incluído). Noite livre. Sugerimos visita ao 

Cassino ou passeios a “Calle Mitre” a mais movimentada rua da cidade. 

 

8º Dia – 23/08 – BARILOCHE / BUENOS AIRES 

Café da manhã no hotel e check-out. Em horário oportuno saída em direção a Buenos Aires, 

atravessando o pampa Argentino. Pernoite em trânsito no ônibus em deslocamento. 

 

9º Dia – 24/08 – BUENOS AIRES 

Chegada em Buenos Aires no final da manhã para hospedagem e descanso. Tarde livre na qual 

sugerimos rever a cidade, seus cafés, museus e compras na rua Florida. A noite convidamos a todos 

a participar do encerramento da viagem em um típico Jantar e Show de Tango (opcional não incluso). 

 

10º Dia – 25/08 – BUENOS AIRES / CIDADE DE ORIGEM 

Café da manhã no hotel e check-out. Tempo livre para compras no Shopping Unicenter e viagem de 

retorno ao Brasil. Pernoite em trânsito no ônibus em deslocamento. 

 

11º Dia – 26/08 – CIDADES DE ORIGEM:  

Desembarques e fim dos serviços.... 

 

INCLUSO NO PACOTE 

– Viagem em ônibus CAMA; 

– Guia especializado da operadora durante todo o percurso 

– 07 noites de hospedagem em hotéis de categoria turística; 

– Atividades descritas no roteiro**: 

– City tour em Puerto Varas / Puerto Monnt / Saltos de Petrohue (sem ingresso) 

– Tour ao Circuito Chico em Bariloche (sem ingresso) 
** Não estão inclusos os ingressos em parques, mesmo os dos tours do programa, museus e monumentos 

históricos, reservas ecológicas e quaisquer outros serviços não citados. 

 

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Neuquén (1): HOTEL HOWARD JHONSON NEUQUEN  

Puerto Varas (2): HOTEL BELLA VISTA  

Bariloche (3): HOTEL HAMPTON BY HILTON 

Buenos Aires (1): HOTEL SCALA 

 
NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE >> 

– Ingressos a parques, reservas ecológicas, e/ou museus quando não mencionados como serviços incluídos. 

– Passeios e/ou eventos opcionais, gorjetas para motoristas, guias, carregadores de malas nos hotéis. 

– Seguro viagem. 

 
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO R$ 5.290,00 por pessoa 
VALOR PARA QUARTO INDIVIDUAL R$ 6.990,00 

Criança de 1 a 3 anos não paga, desde que esteja acompanhada por dois adultos. 

Criança de 4 a 12 anos, desde que acompanhada por dois adultos, R$ 4.230,00 por pessoa. 
 


