PROGRAMAÇÃO

PACOTE DE
ESTADIA E
EXCURSÃO
DE 4-5 DIAS
INVERNO SETEMBRO 2022

SAN
CARLOS
DE
BARILOCHE

Check-in: segunda-feira 5
Check-out: sexta-feira 9

Río Negro,
Patagonia Argentina

DIA 1: Oi!

DIA 2: Ski

• 15:30hs: Transporte aeroporto a

• 8:30hs: Transporte a Cerro

acomodação

Catedral 9hs: Pegar roupas de neve

• 16 a 17:30hs: Check-in + lanche

• 9:30hs: Pegar equipamento de

de boas-bindas (picada e cerveja)

neve 10 a 17hs: dia de ski com para

+ entrega de mapas e sugestões

para almoço (refeição não incluída)

para caminhadas no bairro,

• 17:30 a 19:30hs: Jantar sugerida em

visitando o Parque Nacional

"Cervecería Berlina", as melhores

Nahuel Huapi, o Lago Gutiérrez e

pizzas da cidade

as amenidades no bairro, com a

• 19:30hs Transporte Cerro Catedral

possibilidade de alugar un
caiaque, fazer uma pequena trilha
até o Mirador Gutiérrez e mutio
mais.
• Noite livre: Jantar sugerida no
bar do lago, Recke Bar, com um
desconto de 10% ofrecido pelo

uma bela e confortável

a acomodação

estadia próxima á natureza
em um lugar seguro e
tranqüilo
com seu gentil propietária no lugar
à sua disposição

guia

e um dia inesquecível na
maior estação de esqui da
América Latina
com seu guia acompanhando-o
o tempo todo, garantindo sua
segurança e prazer

garantindo uma
excelente
experiência

*instrutor de ski opcional a um custo
adicional a ser determinado no
momento. Em qualquer caso, nossa
guia é o companheira suficiente para
uma experiência segura e prazerosa

O Circuito Chico é
um MUST-do em
Bariloche. Você
pode ver uma das
melhores vistas do
mundo, caminhar
por trilhas bonitas e

DIA 3: Parte 1 Circuito Chico
Excursão de día completo

• 9.00hs: Transporte da
excursão. Passeio de carro
incluindo -de acordo com o
clima- o seguinte:
• Circuito com paradas em
praias e caminhadas curtas na
natureza
• Cerro Campanario
(caminhada de 30min de
subida com a opção de pagar
a telecadeira por um custo
adicional),

simples, aproximarse da natureza,
avistar raposas e
muito mais.

DIA 3: Parte 2 Circuito Chico
• Colonia Suiza parada para
almoço (refeição não
incluída)
• Villa Tacul com visita ao
bunker alemão com vista
panorâmica
• Hotel Llao Llao de 5
estrellas
• Capilla San Eduardo
• 18hs: Reserva no restaurante
Cerveceria Patagonia
• 20:30hs: Transporte a
acomodação

DIA 5: Tchau!
• 9:30hs: Check-out
• 10hs. Transporte ao Centro
• 10:30 a 13:30hs: tempo livre para
conhecer o Centro, caminhar, fazer
compras e almoçar
• 13:30hs: Transporte do centro até
o aeroporto
• 14hs: chegada ao aeroporto

*a bagagem será armazenada para que os

DIA 4: Roadtrip
"El Camino de
los 7 Lagos"
Excursão de día completo
• 9:00hs: Transporte da excursão.
Passeio de carro na Provincia de
Neuquén visitando as cidades de Villa La
Angostura (uma pequena aldeia, cheia de
madeira, montanhas, lagos e
tranqüilidade) e San Martín de Los

passageiros possam passear pelo centro e

O Caminho dos 7 lagos
é uma rota de 107 km que
une as cidades de Villa La
Angostura e San Martín de
los Andes. É uma rota ao
longo da Rota Nacional N°
40. E um é uma rota de 107
km que une as cidades de
Villa La Angostura e San
Martín de los Andes, através
de belos lagos, montanhas,
cachoeiras, rios, vistas
panorâmicas e o mais belo da
flora, fauna e cultura da
Patagônia Norte da
Argentina

Andes (uma pequena cidade ao lado do
Parque Nacional Lanín o do lago Lácar,
que é o lar do vulcão Lanín e de uma
fauna variada, incluindo guanacos e
pumas)
• 20hs: Retorno a acomodação

um dia dinâmico, para
trazer sua câmera e
enriquecer seus olhos

fazer compras comodamente
*a guia ofrece de 10 a 15% de desconto
nos chocolates Rapa Nui, a mais famosa
loja de chocolate em bariloche

