
 

 
 

TRAVESSIA DOS ANDES + PATAGÔNIA 
 

Você poderá optar por realizar apenas o circuito da Patagônia (5 

noites) ou a Travessia dos Andes (5 noites), mas se preferir uma 

experiência ainda mais encantadora, poderá combinar os dois 

roteiros em nove noites e dez dias maravilhosos, com um custo 

muito vantajoso! Aproveite esta oportunidade compreçoes super 

especiais! 

 

Dia 1 – Bem vindo a Argentina! San Martin de los Andes  

Recepção no aeroporto de Bariloche e transferência para San 

Martín de los Andes. A viagem será através do Caminho 

Córdoba, surpreendente e selvagem. Em San Martín de los 

Andes, vamos fazer a montagem e ajustes das bicicletas. 
 

Refeições: Jantar 

Hospedagem: Antares Suítes - www.antarespatagonia.com.ar 
 

Dia 2 - Villa La Angostura   

Hoje, vamos pedalar ao longo do espetacular e panorâmico 

"Camino de los Siete Lagos"; visitando Nahuel Huapi, Espejo, 

Escondido, Correntoso, Falkner, Villarino Machónico e o lago 

Lacar.  
 

Refeições: Café da manhã, Pic Nic, jantar 

Hospedagem: Hotel Correntoso - www.correntoso.com 
 

Dia 3 Bariloche  

Após café da manhã , depois de curta pedalada, vamos fazer um 

trekking de 12 km pela floresta de Arrayanes e dar um passeio 

de barco, exclusivo para nosso grupo, que vai nos levar da 

Peninsula Quetrihué a Puerto Pañuelo.  

 

Refeições: Café da manhã, Pic nic a bordo 

Hospedagem: Llao Llao Hotel - www.llaollao.com 

 

 

 

Região: Argentina/Chile 

Destino: Lagos Andinos 
Duração: 10 dias e 9 noites 

Nível da pedalada: fácil 

Próxima saída: 15 a 24 de Novembro 

Preço por pessoa US$ 5.650,00 

Suplemento Single: US$ 1,250.00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 

 

 

Característica do programa:  
 

  
 

Sobre a região 
 

Bem próxima do Brasil, a Patagônia é 

uma espécie de meca dos esportes de 

aventura. E, de quebra, é um dos lugares 

mais belos do mundo. Localizada 

majoritariamente na Argentina, mas 

também com uma pequena extensão 

além da fronteira com o Chile, a região 

deslumbra por seus cenários ora 

inóspitos, ora arrebatadores. De um lado, 

os Andes, gigantes nevados de granito 

que fazem a alegria de montanhistas, 

esquiadores ou daqueles que 

simplesmente amam uma paisagem de 

cartão-postal. Do outro, a leste, o 

Oceano Atlântico, gelado por conta das 

correntes antárticas, mas rico em 

espécies marinhas, como pinguins, 

focas, baleias e orcas. De cara, o 

primeiro aviso: é impossível conhecer a 

Patagônia em apenas uma viagem. Seria 

como explorar toda a Amazônia em 

apenas duas semanas. O primeiro destino 

a ser explorado, e é nele que oremos 

pedalar, começa na pequena cidade de 

Bariloche. É também um dos pontos de 

embarque da belíssima travessia dos 

lagos Andinos, que vai até Puerto Montt, 

no Chile. Não muito longe dali estão San 

Martin de Los Andes, uma estância 

charmosa, e Junín de los Andes. Outro 

destino na Patagônia a ser explorado é El 

Calafate, onde se encontra o magnífico 

glaciar Perito Moreno, uma das vistas 

mais belas da América do Sul e 

patrimônio da biosfera. Próximo dali, 

para estadias prolongadas, está El  

http://www.antarespatagonia.com.ar/
http://www.correntoso.com/
http://www.llaollao.com/


 
Dia 4 – Bariloche 

Após o café da manha, começamos a pedalar para Colonia 

Suiza, cruzando o córrego Casa de Piedra e Lago Moreno. 

Vamos almoçar na pitoresca Colonia Suiza. Hoje à noite o 

jantar será no Boliche de Alberto, uma das mais deliciosas 

churrascarias da região, 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Llao Llao Hotel  
 

Dia 5 - Bariloche 

Após o café da manha, transfer em um veículo até a base do 

Cerro Catedral e de bike, downhill até o Lago Gutierrez. 

Vamos visitar uma pequena cachoeira e seguir ao longo de 

alguns caminhos e paisagens maravilhosos. Hoje jantaremos em 

um dos melhores restaurantes da região. 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Hotel El Casco - www.hotelelcasco.com 

 

Dia 6 – 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 7 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. 

 

Refeições: Café da manhã, Pic nic, jantar 

Hospedagem: Petrohue Lodge www.petrohue.com 

 

Dia 8 – 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) 

Chaltén (terra dos picos Fitzroy e Cerro 

Torre) e outra maravilha da natureza, as 

famosas Torres Del Paine, no lado 

chileno da fronteira. A Patagônia é uma 

região marcada pelos ventos que 

ocorrem em grande parte do ano. Uma 

região maravilhosa que deve ver visitada 

e explorada de forma a se permitir estar 

inserido na paisagem, e sem dúvida, de 

bicicleta é uma maneira especial de se 

conhecer 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. 

 

O que está incluído 

 9 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) 

 8 jantares, 8 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 

http://www.hotelelcasco.com/
http://www.hotelpuertoblest.com.ar/
http://www.petrohue.com/
http://www.cumbrespuertovaras.com/


 
Dia 9 - 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 10 –  Transfer para o Aeropuerto El Tepual de Puerto 

Montt (Chile) para pegar o vôo de volta para casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone, etc) 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 
 

 

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 

 
 

 

 


