SUL DE CHILE
& BARILOCHE

Período: de 14 à 25 Agosto 2022
Preço:
Valor por pessoa em Apartamento:
APARTAMENTO DUPLO_____________________________________R$ 5.740,00
Forma de Pagamento:
A vista 3% de desconto
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros
Pacote Inclui:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ônibus Double Decker - Qualidade Serra Azul Turismo
Acompanhamento de guia coordenador bilingue credenciado no Cadastur
01 Pernoites de hotel com café da manhã em Neuquén
02 Pernoites de hotel em Puerto Varas
04 Pernoites de hotel com café da manhã em Bariloche
01 Pernoite de hotel em Buenos Aires
Tour com transporte e guia local em Saltos de Petrohué e Volcão Osorno
Tour Circuito Chico + catedral com guia local + transporte local (não inclui ingressos
aos parques, cadeirinhas nem teleférico )

Roteiro:
1º dia - 14/08/22 - Cidade de origem / Neuquén
07:00 Hrs Apresentação e embarque em exclusivo Ônibus Serra Azul Leito Cama,
chegada em São Borja meio dia, tempo para almoço e tramites aduaneiros.
Ingressamos em Argentina via Santo tome, Noite em Transito.
2º dia – 15/08/22 Neuquén
Nosso percurso continua pela província de Buenos Aires, cruzamos a pampa Argentina
e chegamos a nosso destino com parada técnica para descanso em Neuquén ,
Neuquén (de nehuenken, que significa "rio ventoso" em Mapudungun) é a capital da
província de Neuquén na Argentina e é a cidade mais importante da Patagônia.
Chegada prevista pela tarde, check in hotel e restante do dia livre para usufruir das
instalações do hotel. 1ª Pernoite de hotel.

3º dia – 16/08/22 NEUQUEM / PUERTO VARAS:
07h Após café da manhã, seguiremos com destino a Puerto Varas no Chile, passando
por, Piedra del Águila, São Carlo de Bariloche, Vila La Angostura onde faremos nossa
parada para almoço e após iremos até o passo fronterizo Passo Cardenal Samoré para
ingressar ao Chile e em seguida faremos a travessia da Cordilheira dos Andes com
paradas para fotos. Após seguiremos viagem até a cidade de Puerto Varas com
chegada prevista no final da tarde, check in hotel. Noite a combinar. 2ª pernoite de
hotel
4º dia – 17/08/22 PUERTO VARAS:
Após café da manhã, realizaremos um tour com transporte local e guia local falando
em português, aonde nos levara a conhecer os encantos do Sul de Chile, visitando o
Parque Nacional Saltos de Petrohué, um lugar deslumbrante de tirar o folego de tanta
beleza. quedas d'água de coloração turquesa que encantam turistas de todas as partes
do mundo. Os saltos podem ser admirados depois de uma pequena trilha de nível fácil,
onde a natureza exuberante da região não dá trégua. Ao redor do rio, que fica com
uma cor ainda mais bonita quando o sol incide sobre suas águas, há muito verde e, de
longe, pode-se admirar o belo vulcão Osorno. Após visitaremos uma fazenda onde tem
criação de lhamas e logo se o clima permitir realizaremos o ascenso ao vulcão Osorno,
onde fica uma das principais estações de ski, é possível realizar o passeio de teleférico
e se deslumbrar com a belíssima paisagem da cima do vulcão coberto por neve,
(ingressos aos parques não inclusos). Final da tarde retorno ao hotel. A noite
sugerimos visitar o Casino. 3ª pernoite de hotel
5º dia - 18/08/22 Puerto Varas / Bariloche
08 h check out hotel e embarque em ônibus da Serra Azul com destino a San Carlos de
Bariloche, novamente ingressando pelo passo fronterizo Cardenal Samore. Previsão de
chegada a Bariloche pela tarde. Check in hotel e em horário a combinar iremos alugar
as roupas para neve para ao dia seguinte realizar o tour. Noite a combinar, sugerimos
jantar em restaurante típico para experimentar a culinária da Patagônia, Truta, Cervo
ou um bom Cordeiro Patagônico acompanhado de um bom vinho. 4ª pernoite de hotel
6º dia - 19/08/22 Bariloche
Em horário a combinar, já vestidos com as roupas de neve, realizaremos o Circuito
Chico como é chamado o tour, um passeio encantador onde a cidade, os bosques, os
lagos e as montanhas se integram em uma única paisagem, no percurso conheceremos
o Porto Panuelo, ponto de partida das excursões de barco para a ilha Victoria, o
bosque de Arrayanes e o porto Blest, o Hotel Llao Llao, com seu imponente marco
natural, continuamos até o mirante monte campanário (com Ascenso em cadeirinhas,
opcional), e visita ao centro de Ski Catedral, tempo livre para diversas atividades
opcionais, pela tarde retorno ao hotel e restante do dia livre. 5ª pernoite de hotel. .

7º dia - 20/08/22 – Bariloche
Dia Livre para realizar passeios Opcionais: Sugerimos realizar a visita ao Cerro Otto,
com deslocamento gratuito da complexo cerro Otto, e ascenso com o “Funicular da
Cumbre” (não inclui ingresso) o local oferece ao visitante espetáculos naturais,
Montanhas, lagos, florestas e um incrível céu. é um verdadeiro paraíso na terra! Possui
um restaurante giratório, para saborear uma culinária requintada e deliciosa ao longo
do dia; Galeria de artes, Lojas de Artesanato e Merchandising, Serviço de fotografia:
para tirar aquela foto “maraaaaa” com cães São Bernardo e a paisagem local; faça
caminhadas com raquetes para neve ou escorregue pelas pistas de ski bunda!. Pela
tarde sugerimos realizar o passeio opcional de catamarã pelo Lago Nahuel Huapi e
conhecer o Bosque de Arrayaes, O arrayán (quetrihue, em idioma mapuche) é um
arbusto de uma bonita cor de açafrão com flores brancas. Esse lugar, único no mundo,
forma um bosque mágico e exclusivo. Depois de percorrer esse cenário incomparável,
navega- se até porto Anchorena, na ilha Victoria, onde você encontra uma flora fértil
com espécies de um visual indescritível. Percorrendo as trilhas dessa ilha bonita e
milenar, chega-se à praia do Toro, onde se pode observar as pinturas rupestres feitas
pelos primeiros habitantes do lugar, tudo em uma esplêndida praia de areia vulcânica.
Uma experiência inesquecível! Retorno ao hotel e noite livre. 6ª Pernoite de hotel
8º dia - 21/08/22 - Bariloche
Dia Livre para realizar passeio Opcionais: Sugerimos viver a experiência em Piedras
Blancas, local ideias para quem tem contacto pela primeira vez com a neve, são 3000
m de pista de ski para treno, um espaço único em américa do sul, e muita mais
diversão com Snow Safari, Zipline, Aerosillas, Snow Tubing, Ski para principiantes, um
lugar fantástico com muita aventura para toda a família. Pela Noite Sugerimos Realizar
a noite Nórdico (Opcional), uma experiência que ficara marcada pelo resto da sua vida,
realizando uma travessia em potentes quadriciclos pela floresta nevada , resumo do
passeio, uma van busca aos turistas para subir a montanha e chegar em um dos
setores do Centro de Ski Nordico. Aí nos esperam os guias, que nos orientam e nos
acompanham durante a travessia, que dura aproximadamente 40 minutos por dentro do
bosque de “lengas”, uma árvore típica da Patagônia. Para quem desejar revezar entre ir
dirigindo e de carona, poderá realizar a troca sem problemas, no meio do percurso existe uma
paradinha estratégica no meio do bosque e entre fogueiras, onde também é servido um
delicioso vinho ou chocolate quente. A travessia é finalizada em um refúgio de montanha,
onde será servido um jantar bem completo. Após a refeição, as vans estão esperando do lado
de fora do restaurante para descer a montanha e levar de volta os turistas ao hotel ou ao
ponto de encontro de partida. 7ª pernoite de hotel
9º dia - 22/08/22 Bariloche / Buenos Aires.
07:00 hrs check out do hotel e embarque com destino a Buenos Aires. Noite em transito.
10º dia - 23/08/22 Buenos Aires
Chegada prevista a Buenos Aires ao meio dia, check in hotel e restante do dia livre. A
noite sugerimos irmos a jantar show de tango. 8ª pernoite de hotel

11º dia – 24/08/22 Buenos Aires / cidade de Origem
08:30 hrs Após café da manhã check out do hotel e viagem de retorno cidade de
Origem. chegada no 12ª dia e fim de nossos serviços.
Hotéis Previstos :
Em NEUQUÉN (Arg): Howard Johnson Neuquén
hotel Em Puerto Varas (Chile): Bella vista
Em Bariloche (Arg): Hotel Nahuel Huapi
Em Buenos Aires (Arg) : Hotel Scala

NOTA IMPORTANTE
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto
ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.
Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte de
melhor qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos
para confirmação da saída da viagem.

