
BARILOCHE PROMOCIONAL COM BUENOS AIRES - AÉREO + TERRESTRE
05/08 A 11/08/2018 - 07 DIAS

SOBRE O DESTINO »
San  Carlos  de  Bariloche,  cidade  charmosa  e  com  paisagens  deslumbrantes  na
Patagônia Argentina, junto à Cordilheira dos Andes, na fronteira com o Chile, é rodeada
por lagos, montanhas e famosa pelos chocolates, doce de leite, fondue… Para brasileiros
que sonham em conhecer neve, é o local ideal; não é à toa que às vezes chamam de
Brasiloche (rs). Bariloche significa; atrás da montanha na língua dos mapuches, índios
mapuches, que foram os primeiros habitantes deste local. O que não falta são passeios
neste local, tanto no verão como no inverno. Passeios: (Circuito Chico, Centro Cívico,
Cerro  Catedral,  Piedras  Blancas,  winter  park,  noche  nórdica  e  bosque  de
arrayanes). Vamos ?

PROGRAMAÇÃO – ROTEIRO DIA A DIA »
1º Dia - 05/08/17 (Domingo) – PORTO ALEGRE / BUENOS AIRES / BARILOCHE: Ás
10h00 apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, para check
in e embarque com destino a Bariloche com escala para migração,  aduana,  troca de
aeroporto (do Aeroporto Ezeiza ao Aeroporto Aeroparque com traslado oferecido pela cia.
aérea) e troca de aeronave em Buenos Aires.  Em horário,  conforme quadro de voos,
check e embarque no voo com destino a Bariloche, onde a chegada está prevista às
20h15. Recepção e traslado ao hotel no centro da cidade. 1ª noite de hospedagem.

2° Dia – 06/08/17 (Segunda) – BARILOCHE / CIRCUITO CHICO: Café da manhã no
hotel,  posteriormente  city  tour  com transporte  e  guia  local  para  conhecer  ou  rever  o
CIRCUITO CHICO e PONTO PANORÂMICO – CERRO CAMPANÁRIO,  margeando o
Lago Nahuel Huapi pela Av. Bustillo, passando por Cerro Campanário onde faremos uma
parada para subir de teleférico (não incluído) para contemplar a melhor vista panorâmica
de Bariloche com o Lago Nahuel Huapi e Lago Moreno como pano de fundo, finalizando o
passeio com a visita da Capela San Eduardo, Puerto Pañuelo e o Hotel Llao Llao. Retorno
ao hotel ao hotel em torno das 13:30h. Almoço livre (não incluído) e restante do tempo
livre.
Sugerimos uma caminhada pelo centro da cidade, para conhecer o Centro Cívico, suas
construções típicas e a Rua Mitre, a principal da cidade, com suas lojas, artesanatos, as
melhores confeitarias e fábricas de chocolates. 2ª noite de hospedagem. 

3° Dia – 07/08/17 (Terça) – BARILOCHE / CENTRO DE ESQUI CERRO CATEDRAL +
CERRO OTTO: Café da manhã no hotel, posteriormente visitaremos o maior centro de
esqui  da América Latina, o CERRO CATEDRAL com transporte,  guia local,  passeio e
passe de teleférico incluído (aluguel  de roupa de esqui  ou para brincar  na neve não
incluída). O Cerro Catedral conta com mais de 2.000 metros de altura, os picos de suas
montanhas se parecem a torres de catedrais medievais de estilo gótico, por isso o nome
Cerro  Catedral.  Em  torno  das  15h,  retornando  a  Bariloche  visitaremos  o  Complexo
Turístico Teleférico CERRO OTTO, onde se encontra a Confeitaria Giratória, única em seu
estilo na América Latina, situada a 1.405 metros de altitude, onde poderemos admirar a
fantástica paisagem do Parque Nacional Nahuel Huapi, comer um delicioso alfajor com
chocolate quente (não incluído); o complexo está equipado com um moderno teleférico
que transporta os turistas desde a base até o cume do Cerro Otto com ticket para subir e
descer. 3ª noite de hospedagem.



4° Dia – 08/08/17 (Quarta) - BARILOCHE (DIA LIVRE): Café da manhã no hotel.  Dia
inteiramente livre para desfrutar e conhecer mais a cidade e seus arredores, bem como
voltar ao Centro de Esqui do Cerro Catedral, ou ainda sugerimos uma navegação pelo
Nahuel Huapi até a Ilha Victoria com os seus bosques de Arrayanes. Traslados hotel /
porto  /  Hotel  /  Taxas  portuárias  /  Ingresso  ao  Parque  Nacional  +  Navegação  com
caminhada de 2h na ilha e pausa para café ou almoço (não incluído). Valor por pessoa:
USD U$ 90,00 por pessoa e é recomendável  reservar com bastante antecedência. 4ª
noite de hospedagem em hotel.

5° Dia – 09/08/17 (Quarta) - BARILOCHE (DIA LIVRE): Café da manhã no hotel.  Dia
inteiramente  livre  para  atividades  pessoais  independentes  ou  para  a  realização  de
passeios opcionais. Sugerimos Tour de dia inteiro para conhecer o CIRCUITO 7 LAGOS /
Villa Angostura / San Martin De Los Andes, saída com transporte e guia local para o norte
de Bariloche para um tour através de um trajeto que se caracteriza pelo caminho sinuoso
e cheio de belezas naturais. Passaremos por Puerto Manzano, até chegar na cidade de
Villa la Angostura, parada para fotos e caminhar pelo centro. Continuação do passeio pelo
Caminho  dos  7  Lagos”  onde  se  encontram  os  lagos:  Correntoso,  Ruca  Malen,  El
Portezuelo, Villarino, Falken, Hermoso, Meliquina (7 lagos); visita panorâmica do centro
de Esqui Chapelco e finalmente chegaremos na cidade de San Martín de Los Andes, a
beira do Lago Lácar (almoço não incluído), caminhada pelo centro e tempo para curtir ou
tiras  fotos,  saindo  em  viagem  de  regresso  a  Bariloche  pela  estepe  patagônica,
completando assim o Circuito 7 lagos. Valor por pessoa: USD 110,00 para mínimo de 10
pessoas – sem almoço. 5ª noite de hospedagem em hotel.

6° Dia – 10/08/17 (Sexta) – BARILOCHE / BUENOS AIRES (AÉREO):  Café da manhã
no hotel. Parte da manhã livre e às 10:30h desocupação do quartos e traslado do hotel ao
aeroporto para viagem aérea a Buenos Aires. Voos conforme quadro de voos. Chegada e
recepção pelo agente local, traslado ao hotel para 1 noite de hospedagem com café da
manhã. Sugerimos aproveitar a tarde para passear pelo calçadão da Florida e Lavalle,
visitar a Livraria El Ateneo, um café no final da tarde no Café Tortoni e à noite um jantar-
show (não incluído) para aproveitar a passagem pela capital da Argentina. 6ª noite de
hospedagem em hotel.

7° Dia – 11/08/17 (Sábado) – BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da
manhã no hotel e toda a manhã livre para atividades pessoais independentes, sugerimos
visitar os Outlets das lojas de Grandes Marcas onde de 100, dez outlets, pelo menos,
valem a pena no Bairro de Villa Crespo, se espalham pela Avenida Córdoba e pelas ruas
Francisco de Aguirre e Gurruchaga. O bairro de Villa Crespo não abriga nenhuma atração
turística. É, no entanto, um dos lugares mais visitados pelos brasileiros. Tudo culpa dos
quase 100 outlets que se espalham pela Avenida Córdoba e pelas ruas Francisco de
Aguirre e Gurruchaga. Até o meio dia check out /  desocupação dos quartos, deixar a
bagagem sob custódia do hotel e almoço livre (não incluído). Em torno das 14h15 traslado
do Hotel ao Aeroporto Ezeiza para viagem aérea de retorno a Porto Alegre. Saída prevista
do  voo  às  18h40  de  Buenos  Aires  e  chegada  prevista  a  Porto  Alegre  ao  redor  das
20h15. FIM DOS SERVIÇOS!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »



-Bilhete aéreo em voo regular (bloqueio) em classe econômica da Aerolineas Argentinas –
AR, conforme quadro de voos, sem taxas.
-Traslado privativo de chegada com assistência de guia Aeroporto de Bariloche ao Hotel 
no centro da cidade de BRC.
-5 Noites de hospedagem em apto standard com café da manhã no Hotel KENTON 
PALACE de Bariloche.
-Tour CIRCUITO CHICO de Bariloche com transporte e guia local com Cerro campanário 
(sem passe de teleférico).
-Tour CERRO CATEDRAL com transporte e guia local, teleférico incluído e tempo de 
espera para aproveitar a neve.
-Tour CERRO OTTO com transporte, guia local e ticket de teleférico incluído para a 
subida e descida.
-Traslado privativo de saída do hotel Nahuel Huapi ao Aeroporto Bariloche com 
assistência de guia local.
-1 Noite de hospedagem em apto standard com café da manhã no TWO HOTEL de 
Buenos Aires.
-Guia acompanhante desde Porto Alegre/RS para, a partir, de 16 pessoas viajando juntas.
-Kit de viagem com etiquetas para as malas, porta-dólar e Seguro Viagem MERCOSUL.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Taxas aeroportuárias, migratórias, de emissão, impostos, bem como, assentos na classe 

preferencial.
-Traslados de chegada/saída em data ou horário diferente do grupo, bem como, a parte 
aérea em data ou classe diferente do grupo.
-Passeios, eventos opcionais ou diárias adicionais que o passageiro opte por ficar ou 
realizar fora da programação.
-Gorjetas para carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis ou nos aeroportos do
Brasil e da Argentina;
-Refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas claramente 
como incluídas.

VALOR POR PESSOA, CONFORME ACOMODAÇÃO » 
EM APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: U$D 1.440,00 + U$D 160,00 de taxas e 
impostos. 
EM APTO SINGLE (INDIVIDUAL)   STD: U$D 1.940,00 + U$D 160,00 de taxas e 
impostos.
(*) bebê de 00 a 02 anos paga somente taxas de embarque aeroportuárias e/ou 
governamentais e deverá viajar no colo dos pais.
(**) Criança de 02 a 08 anos paga 80% do valor em DUPLO e deverá se hospedar como 
3ª pessoa com 2 adultos que paga integral.
(***) Criança acima de 08 anos deverá pagar o valor integral e poderá se hospedar em 
apto duplo ou triplo com 1 ou 2 adultos
Obs.: Alguns hotéis do Circuito não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente cama 
de casal + cama de montar ou sofá cama.



FORMAS DE PAGAMENTO »
Pagamento 1 - à vista:  desconto máximo de 4% sobre o valor do pacote, exceto sobre as 
taxas.
Pagamento 2 - parcelado: Entrada de 20% mais taxas com cheque ou dinheiro e saldo em
8X com cheques pré-datados.
Pagamento 3 - cartão de crédito: 4X no VISA/MASTER e/ou no BOLETO, com entrada de
30% mais taxas em cheque ou dinheiro.
Valores em dólares americanos deverão convertidos a Reais no ato da compra do pacote.
Consulte o câmbio do dia.
Valores e condições sujeitos à alteração sem prévio aviso.

CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade (RG) e/ou do passaporte do passageiro 
responsável e dos acompanhantes.
4.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e 
do RG com ficha de autorização de débito assinada.
5.Pgto. Parcelado, entrada em cheque ou dinheiro e saldo com cheques pré-datados com 
a assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições 
gerais – contrato de viagem por adesão.

HOTÉIS CONFIRMADOS » (Sujeitos a alterações por outro similar em categoria e 
localização)
05/08 a 10/08/18 - Bariloche - Hotel Kenton Palace - www.kentonpalacebrc.com.ar
10/08 a 11/08/18 - Buenos Aires - Hotel TWO Hotel Buenos 
Aires - www.twohotelbuenosaires.com.ar

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto 
Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque, no mínimo 2h30min antes do horário de partida 
do voo, por se tratar de viagem internacional em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto 
de Origem com adicional da diferença tarifária.

DOCUMENTAÇÃO »
Brasileiros/as  em  viagem  a  países  membros  do  MERCOSUL  e  países  associados
(Argentina, Paraguai, Uruguai, inclusive o Chile) podem viajar somente com a carteira de
identidade  brasileira,  expedida  a  menos  de  10  anos,  ou  passaporte  válido,  ambos
originais, em bom estado e emitido pelo órgão competente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES » 
Aula de esquí para iniciantes (2h) mínimo: USD 50,00 a hora, por pessoa (negociável por 
se precisar de mais horas-aula)

http://www.kentonpalacebrc.com.ar/
http://www.twohotelbuenosaires.com.ar/


Transfer Hotel Bariloche/Cerro Catedral/Hotel: USD 25,00 por pessoa (traslado 
regular/compartilhado).
Taxi até 4 pessoas hotel centro Bariloche/Cerro Catedral: USD 40,00 a dividir entre os 
passageiros.
Aluguel de roupa de esquí (macacão com bota): USD 20 a USD 25,00 por dia, por 
pessoa.
Refeições (almoço e/ou jantar) em torno de USD 15,00 a USD 30,00 por pessoa.
Todos os valores acima são referenciais.

AINDA COM DÚVIDAS SOBRE O DESTINO »
San Carlos de Bariloche, cidade charmosa e com paisagens deslumbrantes na Patagônia
Argentina, junto à Cordilheira dos Andes, na fronteira com o Chile, é rodeada por lagos,
montanhas  e  famosa  pelos  chocolates,  doce  de  leite,  fondue… Para  brasileiros  que
sonham em conhecer  neve,  é  o  local  ideal;  não  é  à  toa  que  às  vezes  chamam de
Brasiloche (rs). Bariloche significa; atrás da montanha na língua dos mapuches, índios
mapuches, que foram os primeiros habitantes deste local. O que não falta são passeios
neste local, tanto no verão como no inverno. Passeios: (Circuito Chico, Centro Cívico,
Cerro Catedral, Piedras Blancas, winter park, noche nórdica e bosque de arrayanes). 


