
 
LAGOS ANDINOS, BARILOCHE e BUENOS AIRES 

Neuquen, Villa La Angostura, Frutillar, Petrohue, Osorno, Puerto Varas, Puerto 

Montt, Bariloche e Buenos Aires - Rodoviário. 

PERÍODO DA VIAGEM: 13 à 23.09.2019 – 11 Dias e 07 Noites 

   

               Vista do Vulcão Osorno                                                  Puerto Varas                                                      Lagos Andinos – Vista Panorãmica 
 

   

       Bariloche – Cerro Catedral                  Bariloche – Centro Cívio                                       Bariloche – Vista Panorâmica  
 

   

                Buenos Aires – Obelisco                                   Casa Rosada – Palácio do Governo                             Buenos Aires - Show de Tango 
 

01 – SOBRE O DESTINO: 

LAGOS ANDINOS: Região dos Lagos Andinos é uma experiência única. Aqui, além do imponente e majestoso 
vulcão de Osorno, vamos encontrar um festival de paisagens de tirar o fôlego, com montanhas nevadas, 
lagos de cor esmeralda e vida selvage.Tudo com uma estrutura muito bem montada e uma administração de 
parques séria e organizada. Quanto a culinária local, peixes e frutos do mar, especialmente salmão, merluza 
ou centolla, são as especialidades no destino, com destaque ao paila al pil pil, prato que combina diferentes 
tipos de mariscos. E para acompanhar, é Claro, um bom vinho Chileno. 
 

BARILOCHE: Bariloche cujo nome oficial  é San Carlos de Bariloche, está localizada em meio a bosques 
milenares, montanhas cobertas de neve (Cerro Tronador com 3.354 m de altitude) e rodeada de lagos 
cristalinos (Nahuel, Huapi, Gutiérrez e Mascaardi) na província do Rio Negro, na Argentina. É lá que se 
encontra o Cerro Catedral, a estação de esqui mais famosa e procurada pelos brasileiros que sonham em 
conhecer e esquiar na neve. Bariloche, considerada o cartão postal da Patagônia, também é famosa por suas 
casas de chás e doces (chocolates, doce de leite, foundue …) e seus restauarantes com o preparo de pratos 
típicos à base de carne com o acompanhamento de um bom vinho. 
 

BUENOS AIRES: A capital da Argentina é a principal cidade que os brasileiros visitam no exterior.  Buenos 
Aires é um destino completo, perfeito para o turismo e para conhecer uma nova cultura que tem tudo a ver 
com a nossa. Vamos deixar de lado o feijão com arroz, e mergulhar fundo no país do tango, das carnes, 



das papas fritas e, da cultura. Mesmo com a crise que o país vem enfrentando, a capital continua sendo um 
ótimo local visitar. No pouco tempo que lá estaremos, dá tempo de conhecermos o Caminito,uma pequena 
rua cheia de casinhas coloridas e lojas de suvenires. A Plaza de Mayo com a sua Casa Rosada (Palácio do 
Governo), a Av. 9 de Julho – que já foi considerada a avenida mais larga do mundo – local em que veremos o 
Obelisco, o Teatro Colon e um tour panorâmico pelo Puerto Madero. À noite, uma infinidade de shows de 
tango à escolher. Não pode faltar, também, aquelas comprinhas antes de embarcar de volta ao Brasil. 
 

02 - ROTEIRO DA VIAGEM: 

1º Dia – 13.09.19 – Sexta feira – VENÂNCIO AIRES / ROSÁRIO (1.150 Km) 
Apresentação dos passageiros, às 06h, para embarque em ônibus turístico (equipados com assentos leito, ar 
acondicionado, calefação, TV, DVD, som com CD, frigobar e toalete a bordo). Paradas técnicas a cada 4 h 
para utilização de banheiro, compra de lanches, bebidas, etc... Passagem pela Aduana, rumo à Rosário, com 
previsão de chegada até o meio dia (dependo do tempo na Aduana). Noite em trânsito. 
 

2º Dia – 14.09.19 - Sábado –  ROSARIO / SANTA ROSA / NEUQUEN OU CIPOLETTI (1.180 Km) 
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 – 15.09.19 - Domingo – NEUQUEN / VILLA LA ANGOSTURA / PUERTO VARAS (700 Km) 
Café da manhã no hotel e Check-out. Sairemos de Neuquen 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 – 16.09.19 – Segunda feira – PUERTO VARAS / PUERTO MONNT (20 Km) / OSORNO (80 Km) 
PETROHUE (30 Km) / PUERTO VARAS (60 Km ) – (Total do Circuito: 190 Km) 
Saída do hotel após o café da manhã para realizar um City Tour nas cidades de Puerto Montt e Puerto Varas. 
No decorrer do dia percorreremos seus principais pontos turísticos, entre eles o  “Mercado de Mariscos y 
Pescados”, o “Mercado de Artesanías de Angelmó”, famoso pelo seus produtos de cobre, lã madeira e 
lapislázuli, os mirantes naturais dos montes Phillipi e Calvario do qual temos uma vista completa da cidade, 
do lago Llanquihue e os balneários de Chinquihue e Pelluco. Após, excursão Vulcão de Osorno, 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. 
 

5º Dia – 17.09.19 – Terça feira – PUERTO VARAS / BARILOCHE (300 Km) 
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. Ou de forma opcional o Cruce de 
Lagos, navegando através dos lagos de Todos os Santos, lago Frias e lago Nahuel Huapi, (Ticket de Barco não 
incluso). Chegada no final da tarde na cidade de Bariloche, para acomodação no hotel. 
 

6º Dia – 18.09.19 – Quarta feira – 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 – 19.09.19 – Quinta feira – 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 – 20.09.19 – Sexta feira – BARILOCHE / BUENOS AIRES (1.600 Km) 
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 – 21.09.19 – Sábado – 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 – 22.09.19 – Domingo – BUENOS AIRES / VENÂNCIO AIRES (1.250 Km) 
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 – 23.09.19 – Segunda feira – VENÂNCIO AIRES: Desembarques e fim dos serviços.... 
 

03 - O PACOTE INCLUI: 

 Viagem em ônibus LEITO TOTAL; 

 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 / Vulcão Osorno (com transporte); 

 Tour ao Circuito Chico em Bariloche (sem ingressos subidas cerros) 
 

Obs.: 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. 
 

04 - HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES: 

 Neuquén (1): HOTEL HOWARD JHONSON NEUQUEN - https://www.wyndhamhotels.com 

 Puerto Varas (2): HOTEL CABANA DEL LAGO – https://www.hotelcabanadellago.cl 

 Bariloche (3): HOTEL CARLOS V – https://www.carlosvpatagonia.com.ar 

 Buenos Aires (1): HOTEL RECONQUISTA LUXOR – https://www.hrluxor.com 
 

05 - NÃO ESTÁ INCLUSO NO PACOTE: 

 Despesas pessoais como alimentação, ingressos a parques nacionais, reservas ecológicas e/ou 
museus quando não mencionados como serviços incluídos; 

 Bebidas nas refeições e/ou gastos extras dentro e fora do hotel, quando não mencionados nos serviços. 

 Passeios e/ou eventos opcionais, gorjetas p/motoristas, guias, carregadores de malas nos hotéis. 
 Seguro viagem com USD 10.000,00 de cobertura por evento = R$ 150,00 por pessoa. 

     (Idade limite 75 anos. 76 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa do seguro) 
 

06 – INVESTIMENTO POR POR PESSOA (Mínimo 25 pagantes): 

Valor em Real: R$ 4.390,00 (Quatro mil e trezentos e noventa reais) 

 Obs.: Base de Cálculo: USD 1,00 x R$ 3,53 

  

07 - FORMAS DE PAGAMENTO: 
 

 À Vista (até 10.05.18) =  R$ 4.390,00 (dinheiro, cheque ou depósito em conta corrente) 
 1 + 2 x R$ 1.500,00      = R$ 4.500,00 

 1 + 3 x R$ 1.140,00      = R$ 4.560,00 

 1 + 4 x R$     920,00     = R$ 4.600,00 

 1 + 5 x R$     775,00     = R$ 4.650,00 
 

Obs.: Parcelamento com cheques pré ou boleto bancário. 
 

08 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: 
 

 Carteira de Identidade em bom estado de conservação, emitida após 30.09.2009 (10 anos) ou Passaporte com 

validade mínima até 30.03.2020 (6 meses após viagem); e 

 Menores de 18 anos desacompanhados de um dos pais, necessitam de autorização para viajarem. 

 

09 - OBSERVAÇÕES: 
 

 Valor da cota individual compras no exterior (Chile e Argentina) é de USD 300,00; 

 Valores sujeitos à alteração e disponibilidade de lugar;  

 Para um melhor aproveitamento, o cronograma e ordem dos passeios poderão sofrer alterações; e 

 Para uma melhor segurança dos passageiros é facultado à Operadora promover melhorias, inversões, 

alterações, cortes e/ou substituir meios de transportes. 
 

                                                                   www.venatur.com.br                                                          
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E-mail: venatur@venatur.com.br – Site: www.venatur.com.br 
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