
 

 
 

VULCÕES CHILENOS 
 

Sete dias excepcionais que nos permitirão conhecer uma área com 

vulcões, pinheiros, lagos, lagoas, florestas, acomodações 

excepcionais, excelentes refeições e na companhia de uma equipe 

profissional com guias que vão transformar estes dias em 

momentos inesquecíveis. Junte-se a nós! 

 

Dia 1 – Bien venido a Chile! Malalcahuello (Chile) – 15km 

Recepção no aeroporto de Temuco e traslado ao centro termal 

de Malalcahuello. Se o horário do vôo permitir, almoçaremos 

em Curacautin. Em seguida, mude de roupa e pedale até o 

complexo. Teremos um drink de boas-vindas com uma palestra 

sobre o percurso em geral e um bike fit. Jantar de boas-vindas e 

acomodação no hotel, com um relaxante spa, com uma 

paisagem incomparável e em meio a um imenso cenário natural. 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem Malalcahuello Thermal Hotel & Spa 
www.malalcahuello.cl  
  
Dia 2 - Centro de ski Corralco (Chile) – 29km 

Café da manhã e manhã livre para aproveitar o centro termal. 

Almoçamos bem cedo e partimos para o Centro de Esqui 

Corralco, nas encostas do vulcão Lonquimay (2.865 metros). 

Pedalando morro acima, chegando à cratera de Natal com vista 

panorâmica; em seguida, desça o mesmo caminho para o hotel. 

Jantar no Valle Corralco Hotel & Spa. 
 

Refeições: café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Corralco Valley Hotel & Spa - 

www.corralco.com 
 

Dia 3 - Villa Pehuenia (Argentina) – 42km   
Café da manhã e pedalada descendo a ladeira de Las Raíces, em 

direção a Lonquimay onde almoçaremos. Em seguida, traslado 

por 1 hora para a pequena cidade de Icalma, retomando a  

 

Região: Chile 

Destino: Parque Nacional Conguillio  

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 23 a 29 de janeiro 

Preço por pessoa a partir de US$ 

3.250,00 

Suplemento Single: US$ 650,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

Característica do programa:  

  
 

Sobre a região 

 

O Parque Nacional Conguillío, cujo 

nome provém da língua mapuche “água 

com pinhões”, tem uma superfície de 

60.832 hectares e também é conhecido 

como los paraguas (os guarda-chuvas) 

devido a seus bosques milenares de 

araucárias. Entre suas principais atrações 

estão o vulcão Llaima, com 3.125 metros 

de altura, os lagos e lagoas de formação 

vulcânica e os bosques. Muitos desses 

bosques ainda não foram explorados e 

são muito antigos. O parque possui dois 

tipos de clima: Temperado – Cálido com 

menos de quatro meses secos e Gelo por 

efeito de altura. O primeiro caracteriza 

as regiões baixas. As temperaturas 

máximas vão entre 6° e 15°C em junho e 

janeiro, respectivamente, com frequentes 

geadas entre maio e outubro, 

precipitações que oscilam entre 1.500 e 

2.500 mm ao ano e nevascas que podem 

chegar a 3 metros no inverno. O segundo 

é característico das montanhas a partir de 

1.400 metros de altitude, onde as 

temperaturas são inferiores a 0°C tanto 

no inverno quanto no verão e as 

precipitações chegam a 3.000 mm de 

neve anuais. O Parque Nacional 

Conguillío foi declarado área protegida 

em 1950 e um dos motivos foi o 

descobrimento de 10 sitios 

arqueológicos e antropológicos nos 

arredores do lago Conguillío. Isto 

evidencia que populações indígenas 

visitaram em algumas ocasiões o Parque 

para se abastecerem de diversos 

recursos, especialmente de frutos  

http://www.malalcahuello.cl/
http://www.corralco.com/


 
pedalada até nosso alojamento na Argentina, às margens do 

Lago Alumine. 

 

Refeições: café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: Posada La Escondida 

www.posadalaescondida.com.ar 

 

Dia 4 – Villa Pehuenia (Argentina) – 35km 

Café da manhã nas margens do lago e pedalando até a cratera do 

Vulcão Batea Mahuida, com uma vista panorâmica 

inesquecível, no meio da cordilheira com araucárias, lagos e 

vulcões por toda parte. Podemos ver os seguintes vulcões: Batea 

Mahuida, Lonquimay, Llaima, Villarrica, Lanín e, se o dia 

estiver conosco, também Tolhuaca. Faça um piquenique nas 

alturas e depois desça novamente ao lago.  
 

Refeições: - café da manhã, pic nic, jantar 

Hospedagem: Posada La Escondida 
 

Dia 5 – Parque Nacional Conguillio (Chile) – 45km 
Café da manhã e traslado passando a lagoa de Icalma, onde 

iniciaremos nossa pedalada. Em seguida, parada para almoço e 

continuamos de bicicleta, subindo ao Parque Nacional do 

Conguillio; ficar em um EcoLodge perdido no meio da floresta. 
 

Refeições: café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: La Baita Ecolodge www.labaitaconguillio.cl  
 

Dia 6 - Parque Nacional Conguillio (Chile) 27km 

Café da manhã e pedalada para conhecer o Parque mais bonito 

do Chile, com o vulcão Llaima como presença imponente. É o 

vulcão mais ativo do Chile, com mais de 20 erupções no século 

passado. Visitaremos lagoas vulcânicas e de araucárias com 

mais de 1000 anos. Jantar novamente no Eco Lodge, onde 

também desfrutaremos de uma massagem relaxante e um banho 

quente nas banheiras de hidromassagem, com um pisco sour 

para torrar. 
 

Refeições: café da manhã, almoço, jantar 

Hospedagem: La Baita Ecolodge 

 

Dia 7 – Após delicioso café da manhã, traslado ao Aeroporto de 

Temuco 
 

Refeições: café da manhã 

 

 
 
 

 
 
 

 

silvestres como o pinhão, semente da 

Araucária, cujo recurso é abundante 

nessa área, o que demonstra que eles se 

voltaram mais para a subsistência 

agrícola que para a caça. 

O que está incluído 

 6 noites de hospedagem com café 

da manhã 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do 

percurso 

 Traslados desde a chegada em 

Temuco 

 6 jantares, 5 almoços/pic nic 

 Passeio de barco (se condições 

climáticas permitirem) 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até a Temuco (in/out) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone) 
 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 

organização. Condições adversas de tempo não 

são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a 

alteração devido a disponibilidade 

http://www.posadalaescondida.com.ar/
http://www.labaitaconguillio.cl/

