
 

 
 

TRAVESSIA DOS ANDES 
 

Uma viagem de seis  dias por uma região maravilhosa, com 

paisagens que parecem ter saído de quadros e fotos de 

embalagem de chocolate! Vamos pedalar ao longo de lagos 

cristalinos, florestas e a Cordilheira dos Andes como um quadro 

com seus picos nevados. Boa gastronomia, belas paisagens e os 

melhores guias e serviços que irão fazer desta ciclo viagem uma 

excelente experiência. 

 

Dia 1 – Bem vindo a Argentina! Bariloche  

Recepção no Aeroporto de Bariloche e transfer para um belo 

hotel no lago. Fiting das bicicleta e jantar de boas vindas em um 

dos melhores restaurantes da região. 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem: Hotel El Casco - www.hotelelcasco.com 
 

Dia 2 – Puerto Blest 

Café da manhã e pedalada peloCircuito Chico, almoço em uma 

das mehores cervajarias da região com uma vista incrível! Após 

almoço seguimos até Puerto Pañuelo para tomarmos o primeiro 

catamarã no Lago Nahuel Huapi até Puerto Blest. Trekking até a 

cachoeira los Cântaros.  
 

Refeições: Café da manhã, almoço e janta 

Hospedagem: Hotel Puerto Blest 

(www.hotelpuertoblest.com.ar)  
 

Dia 3 Petrohue (CHI) 

Café da manhã e seguimos para 3 kms de bicicleta para Puerto 

Alegre e tomamos o segundo barco para Puerto Frías, com bela 

vista para o vulcão Tronador (3.475 metros), o mais alto da 

região com belas geleiras ao longo do caminho. De Puerto Frias, 

3 kms da fronteira do Chile, para em seguida, pedalar por 7 kms 

em aclive e, finalmente, 20 kms de declive e terra plana para 

Peulla. A terceira e última etapa de navegação até Petrohue, 

onde vamos pernoitar em um excelente Lodge. 

Região: Argentina/Chile 

Destino: Lagos Andinos/Andes 
Duração: 6 dias e 5 noites 

Nível da pedalada: fácil 

Próxima saída: 19 a 24 de novembro 

Preço por pessoa a partir de US$ 

3,450.00 

Suplemento Single: US$ 850,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

 

Característica do programa:  
 

  
 

Sobre a região 
 

Venha pedalar pela mística região dos 

lagos andinos, através da via natural 

mais bela que une o Chile e a Argentina. 

Uma rota que há mais de 400 anos os 

índios Huilliches utilizavam como rota 

comercial e que em seguida os 

sacerdotes Jesuítas utilizaram para 

fundar as missões que realizaram na 

região do Nahuel Huapi. Hoje, depois de 

quatro séculos, os convidamos a uma 

uma semana mágica, a encantar-se com 

a natureza em seu estado mais puro, a 

descobrir os segredos da patagônia e 

maravilhar-se com os vulcões, lagos, 

bosques milenares e a receptividade de 

população local numa viagem 

inesquecível que lhe fará crer que talvez 

a magia exista. 
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http://www.hotelelcasco.com/
http://www.hotelpuertoblest.com.ar/


 
Refeições: Café da manhã, Pic nic, jantar 

Hospedagem: Petrohue Lodge www.petrohue.com 

 

Dia 4 – Puerto Varas (CHI) 

Após café da manhã bem cedo (as cinco da manhã) seguimos 

ate o Refugio Teski, onde iniciamos uma caminhada pelas 

trilhas de neve e cinzas do vulcão Osorno, cruzamos as encostas 

até um glaciar. Após descida um almoço no refugio Teski para 

repor as energias e seguir pedalando como nossas bicicletas para 

Puerto Varas por um belo caminho. 
 

Refeições: Café da manhã, Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Cumbres (www.cumbrespuertovaras.com) 

 

Dia 5 - Puerto Varas (CHI) 

Café da manhã e mais um dia de pedal por um caminho 

maravilhoso até Frutillar ao longo do lago Llanquihue (o 

terceiro maior da América do Sul). Jantar de despedida e 

pernoite no mesmo hotel no dia anterior. 
 

Refeições: Café da manhã, Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel Cumbres 
 

Dia 6 –  Transfer para o Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt 

(Chile) para pegar o vôo de volta para casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que está incluído 

 5 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 até 

partida em Bariloche ate Puerto 

Montt (Chile) 

 5 jantares, 4 almoços/pic nic 

 Ingressos e tickets de navegação 

 Ingresso aos parques nacionais 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Bariloche e a partir de 

Puerto Montt (inn/out) 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone, etc) 

 
 

 

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.petrohue.com/
http://www.cumbrespuertovaras.com/

