
17/01/2022 

 

 07 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Buenos Aires/Bariloche/Rio com Aerolineas Argentinas na classe H 

03 noites em Buenos Aires + 04 noites em Bariloche no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida, privado em Buenos Aires e regular em Bariloche 

City tour regular em Buenos Aires Circuito Chigo regular em Bariloche 

Tour de dia inteiro a Puerto Blest e Cascata de los Cantaros (com entrada Parque Nacional),  

regular em Bariloche 

Seguro viagem Coris Vip 60 

  Pacote Noite extra Bue  

HOTEIS BUE/BRC Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 2022 

RECONQUISTA PLAZA/TRES REYES Tursitica        

INTERSUR RECOLETA/KENTON  Primeira 1624 1740 2075 69 87 133 14 Jan a 28 Mar 

INTERSUR RECOLETA/PANAMERICANO  Prim/Prim Sup 1695 1778 2223 69 87 133 Feb a 28 Mar 

RECOLETA GRAND/CACIQUE INACAYAL Luxo 1921 1819 2671 105 84 204 Jan+Feb 

  1877 1770 2578 105 84 204 Mar+Apr 

  1844 1786 2512 95 89 183 May+Jun 

RECOLETA GRAND/ALMA DEL LAGO Luxo 2019 1934 2862 105 84 204 Jan+Feb 

  1921 1868 2671 105 84 204 Mar+Apr 

  1888 1884 2605 95 89 183 May a 26 Jun 

ALVEAR/LLAO LLAO Luxo/Luxo Plus 2261 2167 3485 197 177 389 Mar a 12 Apr 

  2321 2205 3606 197 177 389 13 a 16 Apr 

  2179 2112 3327 197 177 389 17 Apr a Jun 

Pacote com Llao Llao não inclui passeios e os traslados são em serviço privativo, em Bariloche. 

Não está incluso traslado para troca de aeroporto em Buenos Aires. 

Valor do single é válido para mínimo de 02 passageiros viajando juntos.  

Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe H de baixa temporada.  

Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote  

de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 

Descritivo programa e preço de opcionais, clique aqui 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 



17/01/2022 

 

01ª Dia -  Buenos Aires 

Embarque com destino a Buenos Aires. Chegada e traslado 

ao hotel selecionado. 

02ª Dia -  Buenos Aires  

Saida pela manhã para conhecer os principais pontos da 

cidade. Entre eles, a Casa Rosada, o Teatro Colon, La Boca 

e o bairro da Recoleta. Retorno ao hotel. Tarde livre para 

atividades independentes. 

03ª Dia -  Buenos Aires 

Dia livre para atividades independentes. 

04ª Dia - Buenos Aires / Bariloche 

Em horário oportuno, traslado para aeroporto com destino 

a cidade de Bariloche. Chegada, assistência e traslado ao 

hotel. 

05ª Dia - Bariloche 

Saída pela manhã para conhecer os principais pontos turís-

ticos de Bariloche,  tais como: o Lago Nahuel Huapi, o Cer-

ro Campanário, as penínsulas Llao-Llao e San Pedro, a Isla 

Victoria, os Cerros Otto, Lopes e Goye, a catedral e a cida-

de de Bariloche. Retorno ao hotel. Tarde livre para ativida-

des independentes. 

06º Dia - Bariloche 

Saída para tour a Puerto Bleste e Cascata de los Cantaros. 
É um ponto estratégico e obrigatório para realizar o Cruce 
Internacional de Lagos. Começamos em Puerto Pañuelo 
onde tomaremos uma embarcação que navegará sobre as 
águas do Brazo Blest, com uma paissagem que se asseme-

lha aos clássicos fiordes noruegos ou os impactantes ca-
nais fueguinos; veremos os cerros Capilla e Millaqueo e 
avistaremos a Isla Centinela, lugar onde descansam os 
restos do Perito Moreno, creador dos Parques Nacionais 
Argentinos. Passando pela Cascada Blanca, e depois de 
aproximadamente una hora de navegação chegaremos a 
Puerto Cantaros, onde subiremos algumas escadas que 
margeiam a Cascada Los Cantaros, atravessando um am-
biente esplendoroso da selva valdiviana, até chegar a La-
guna Los Cantaros, este belíssimo espelho se congela em 
certos períodos do inverno. Novamente na embarcação, 
cruzaremos a margem oposta desembarcando em Puerto 
Blest, onde se encontra a conhecida Hostería e o Camping 
do mesmo nome, onde podemos almoçar.  
 
Dentro dessa excursão, temos a opção de conhecer o Lago 
Frías (opcional), para este passeio, desde Puerto Blest nós 
utilizaremos um ônibus para chegar até Puerto Alegre (3 
Km.) para navegar este belo lago, com suas águas verdes 
e cristalinas no meio de uma paisagem arborizada na qual 
sobressai o cume branco do Cerro Tronador, chegaremos a 
Puerto Frías (onde se encontra a alfândega dos 
passageiros que fazem a travessia internacional dos 
lagos), lá desembarcaremos por alguns minutos para co-
nhecer o local e depois faremos a rota inversa para retor-
nar a Bariloche. 
07º Dia - Bariloche 
Dia livre para atividades independentes. 

08º Dia -  Bariloche 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos 

nossos serviços. 

Opcionais regulares recomendados (exceto para Llao Llao), mínimo 2 passageiros,pagos na entrada: 

 

Acréscimo Lago Frias no tour Puerto Blest e Cascata de los Cantaros U$28 

Meio dia Navegação Isla Victoria y Bosque Arrayanes (sem entrada Parque Nacional) U$62 

Dia inteiro Rota dos 7 Lagos, até San Martin de los Andes U$54 

Dia inteiro Villa la Angostura e Cerro Bayo U$44 


