
Lagos Andinos 
 

Dia a Dia 

1º dia - Brasil / Santiago 

Chegada no destino, munido dos documentos necessários. Recepção e transporte ao hotel. 

2º dia - Santiago 

Após o café da manhã, passeio de meio dia pelos principais pontos turísticos da capital chilena, 

com destaque para a Plaza de Armas, Parque O'Higgins e Palácio de la Moneda. Tarde livre. 

Sugestão de passeio ao moderno Shopping Parque Arauco ou a uma vinícola do Valle del 

Maipo. 

3º dia - Santiago 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio. Para viagens realizadas de junho a setembro, a 

visita é feita na estação de esqui de Portillo ou Valle Nevado (a escolha é definida pelo 

receptivo local e depende das condições climáticas). Se a viagem for de outubro a junho, visita 

a de Viña del Mar e Valparaíso. Retorno a Santiago e noite livre. 

4º dia - Santiago / Puerto Montt / Puerto Varas 

Café da manhã no hotel e, em horário predeterminado, transporte ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a Puerto Montt, importante cidade portuária no sul do Chile. 

Passeio pela cidade, destacando o Mercado de Angelmó, com restaurantes de comidas típicas 

e lojas de artesanato regional. Após a visita, continuaremos a viagem à cidade de Puerto Varas, 

localizada às margens do Lago Llanquihue, o maior lago chileno. Acomodação no hotel e noite 

livre. 

5º dia - Puerto Varas 

Café da manhã no hotel e dia livre. Sugestão de passeio ao balneário de Frutillar ou ao 

impressionante Vulcão Osorno. Hospedagem. 

6º dia - Puerto Varas / Petrohué / Peulla 

Após o café da manhã, início da encantadora travessia dos Lagos Andinos, uma das mais belas 

regiões do nosso continente. Viagem de ônibus por duas horas até Petrohué, com visita aos 

saltos que têm águas cor de esmeralda (ingresso não incluso). Continuação do passeio em uma 

moderna embarcação pelo Lago Todos Los Santos até Peulla. Ao longo do percurso, é possível 

admirar os vulcões Osorno e Puntiagudo, com neves eternas, cascatas e montanhas. É um 

verdadeiro espetáculo da natureza em plena Cordilheira dos Andes. Desembarque em Peulla, 

hospedagem e jantar. 

7º dia - Peulla / Bariloche 

Café da manhã no hotel e continuação da travessia dos lagos rumo à Argentina, em uma 

viagem que alterna trechos de ônibus e de barco. Você cruzará a Cordilheira dos Andes em 

ônibus especial por duas horas até Puerto Frías, posto de fronteira da Argentina. Depois 

navegará pelo Lago Frías por 20 minutos, rodará de ônibus por 15 minutos até Puerto Blest, 

navegará por 1 hora pelo belíssimo Lago Nahuel Huapi em um moderno catamarã e depois 

seguirá por mais 30 minutos de ônibus até Bariloche. Chegada, hospedagem e noite livre. 

8º dia - Bariloche 

Após o café da manhã, passeio pelos principais pontos turísticos de Bariloche, destacando o 

Cerro Campanário (ingresso para o teleférico não incluso), o Lago Moreno, a Capela San 

Eduardo e outros. Tarde livre. 

 



 

9º dia - Bariloche 

Após o café da manhã, passeio à base do Cerro Catedral, onde fica a maior estação de esqui da 

América Latina. Tempo livre. Sugestão de passeio (não incluso no pacote) - subida em 

teleférico fechado até a plataforma Refúgio Punta Nevada e Refúgio Lynch, para observar lá do 

alto uma fantástica paisagem. O passeio também é realizado fora da temporada de inverno, 

mas neste caso, a paisagem fica mais verde. Noite livre. Sugestão de passeio noturno (não 

incluso no pacote) - visita ao cassino da cidade. 

10º dia - Bariloche / Buenos Aires 

Café da manhã no hotel e, em horário predeterminado, transporte ao aeroporto para 

embarque em voo com destino a Buenos Aires. Chegada, recepção e transporte ao hotel. Noite 

livre. Sugestão de passeio (não incluso no pacote) - aproveitar a agitada vida noturna que 

movimenta cafés, restaurantes e casas de tango. 

11º dia - Buenos Aires 

Após o café da manhã, passeio pela capital argentina, passando por Palermo, pelo imponente 

Teatro Colón, Casa Rosada e outros pontos de interesse. Restante do dia livre. Sugerimos um 

agradável almoço em Puerto Madero. 

12º dia - Buenos Aires 

Café da manhã no hotel e dia livre. Sugestão de passeio (não incluso no pacote) - visita à 

cidade de Tigre, com passeio de barco pelo Delta do rio Paraná, conhecendo algumas das mil 

ilhas da região. 

13º dia - Buenos Aires / Brasil 

Café da manhã no hotel e, em horário predeterminado, transporte ao aeroporto. 

 


