BARILOCHE 2020
(FÉRIAS INVERNO)
Período: 18 À 28 JULHO 2020

ROTEIRO
1º dia - 18/07/20 - Cidade de origem / Rosário – Santa Fé
07:00 Hrs Apresentação e embarque em exclusivo Ônibus Serra Azul Leito, via Marau, passo
Fundo, Carazinho, Ijui até Aduana de São Borja, aonde realizaremos os tramites aduaneiros.
Ingressamos em Argentina via Santo tome, Noite em Transito.
2º dia – 19/07/20 Rosário- Santa Fé
Chegada prevista a cidade de Santa Fé pela manhã, check in hotel , e restante do dia livre.
Rosário é a 3ª cidade mais populosa do país, porém não é a capital da sua Província Santa Fé.
Com uma grande resenha histórica, pois nesta cidade foi criada e levantada pela primeira vez a
bandeira Argentina criada por Manuel Belgrano. Noite a combinar. 1ª pernoite de hotel.
3º dia – 20/07/20 Rosário / SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Após café da manhã, check out hotel e apresentação do guia local para a realização do city tur
pela cidade para conhecer os principais pontos da cidade. Após almoço viagem com destino a
San Carlos de Bariloche. Noite em transito.
4º dia – 21/07/20 SAN CARLOS DE BARILOCHE.
Pela manhã, parada para café da manhã na localidade de Piedra del Aguila, chegada prevista a
Bariloche meio dia, check in hotel, Pela tarde alugaremos as roupas para a neve, restante do
dia livre para percorrer a cidade, visitar as lojas de chocolates, comercio local, visitar o centro
cívico, catedral, etc. Noite a combinar. 2ª pernoite de hotel.
5º dia - 22/07/20 - Bariloche
Em horário oportuno, 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 e o bosque de Arrayanes, 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. Em horário a combinar retorno ao hotel e restante do dia livre. 3ª pernoite
de hotel.
6º dia - 23/07/20 – Bariloche
Dia Livre para realizar passeio Opcionais: Sugerimos realizar a visita ao Cerro Otto, com
deslocamento gratuito do complexo cerro Otto, e ascenso com o “Funicular da Cumbre” 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 de catamarã pelo Lago Nahuel Huapi e conhecer o Bosque de
Arrayanes, O Arrayán 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, uma experiência inesquecível! De volta para
o hotel, restante do noite livre, sugerimos visitar o Ice Bar Bariloche (bar de gelo). 4ª Pernoite
de hotel
7º dia - 24/07/20 - Bariloche
Dia Livre para realizar passeio Opcionais: Sugerimos viver a experiência em Piedras Blancas,
local ideias para quem tem contato pela primeira vez com a neve, são 3000 m de pista de ski
para ski bunda, 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 Nórdica. 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. 5ª pernoite de hotel
8º dia - 25/07/20 Bariloche / Buenos Aires.
07:00 hrs check out do hotel e embarque com destino a Buenos Aires. Noite em transito.
9º dia - 26/07/20 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. 6ª pernoite de hotel
10º dia – 27/07/20 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 11ª dia e fim de nossos serviços.
Pacote inclui:








Ônibus Leito
Serviço a bordo, Snacks de boas-vindas, café, chá, chimarrão e agua mineral
Coordenador de viagem
01 Pernoites de hotel com café da manhã em Rosário Santa Fé
04 Pernoites de hotel com café da manhã em Bariloche
01 Pernoites de hotel com café da manhã em Buenos Aires
Tour Circuito Chico + Catedral com guia local em Português.

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.
Informações:
Local e horário de embarque, com antecedência de 30 min antes da partida, portando
documento apresentado, na contratação do pacote.









07:00 hrs Saída de Caxias do Sul/RS
10:00 hrs Saída Marau/RS – Matriz Serra Azul, Av. Perimetral, 1420 - Borges de
Medeiros
10:45 hrs Saída Passo Fundo/RS – Serra Azul - Rua Visconde de Pelotas, 699
12:00 hrs saída Carazinho/RS - Rodovia Br-285, S/N KM 217
14:30 hrs Saída Panambi/RS - Rod BR 285, KM 419, S/N
15:30 hrs Saída Ijuí/RS - Rodovia BR 285 KM 457 IJUI-RS
16:15 hrs Saída Entre Ijuí BR-285, SN – TREVO
*15:00 hrs Translado de Santa Rosa a Entre Ijuis

