
 

 

Bariloche e Cruzamento dos Lagos Andinos  

(7 dias e 6 noites) 

 

Ideal Viagem a Bariloche com Cruzamento de Lagos entre Argentina e Chile. 

Em Bariloche faremos as excursões „Circuito Chico‟, „Cerro Tronador‟ e excursão a 

San Martin de los Andes.  

Este pacote leva a um percurso pelos lagos mais importantes do sul da Argentina 

e do Chile. Uma experiência inesquecível entre as cidades de Puerto Varas e San 

Carlos de Bariloche através de uma das paisagens mais belas e naturais da 

região. A excursão a San Martin de los Andes se realiza pela rodovia dos 7 Lagos. 

 

Atividades 

 

Dia 1: Buenos Aires – Bariloche 

Desjejum e traslado do hotel ao Aeroparque Jorge Newbery para pegar o vôo com 

destino à cidade de Bariloche. Chegada a Bariloche. Traslado ao hotel escolhido e 

hospedagem.  Resto do dia livre. Recomendamos realizar o jantar no „Ahumadero 

da Família Weiss‟, onde são servidos produtos como truta defumada, pata de 

veado, pata de javali, queijos defumados, entre outras delícias da gastronomia 

patagônica.   

Dia 2: Bariloche – Circuito Chico 

Desjejum e partida da excursão Circuito Chico. O percurso tem o seu ponto de 

partida na Av. Ezequiel Bustillo e depois de 8 kms está a Praia Bonito, desde onde 

pode se ver a Ilha Huemul. Mais para frente chega-se ao pé do Cerro Campanario, 

onde a tele-cadeira que chega até a cima (1050 m) permite observar a imensidão 

dos lagos e outros encantos naturais. Continuando o percurso está o imponente 

Llao Llao e a Capela San Eduardo, Puerto Pañuelo, a ponte Angostura, Baía 



 

Lopez, Ponto Panorâmico, varanda natural onde é possível observar o Lago 

Moreno todo e a Península Llao Llao. 

Regresso ao hotel. 

Dia 3: Bariloche – Excursão San Martin d elos Andes por 7 Lagos 

Desjejum e saída da excursão de dia inteiro a San Martin de los Andes. O 

percurso deste belo circuito inclui toda a gama de paisagens possíveis para curtir 

nesta região privilegiada. O trajeto em direção a San Martin, num trajeto 

arborizado que atravessa rios e córregos e contorna vários lagos (Nahuel Huapi – 

Correntoso – Espejo – Escondido – Villarino – Falkner e Machónico) onde em 

algumas praias e diversos pontos panorâmicos é possível curtir paisagens 

maravilhosas. Contornando o Lago Lacar chega-se a San Martin de los Andes. A 

volta pelo Paso Córdoba oferece um espetáculo diferente. Depois de contornar o 

Lago Meliquina, o bosque some para dar lugar a formações rochosas tão 

estranhas quanto belas. Chegando a Confluências, o azul do Rio Limay nesta 

paisagem mágica forma o „Vale Encantado‟ e o „Anfiteatro‟. Regresso a Bariloche. 

Dia 4: Bariloche – Excursão Cerro Tronador 

Desjejum e saída para a excursão ao Cerro Tronador, que parte desde San Carlos 

de Bariloche com direção ao Lago Gutierrez em primeiro lugar. Nesse trajeto 

poderemos observar as agulhas e ladeiras do Cerro Catedral, na margem oposta 

do Lago. Mais adiante contornaremos o Lago Mascardi, passando na frente da vila 

e chegando ao mirante, uma varanda natural que oferece uma paisagem de 

diversas cores, ponto ideal para tirar fotos. Sobre a mão direita está o Hotel 

Tronador. 

Alguns quilômetros mais adiante atravessaremos a ponte sobre o córrego os 

Césares: uma excelente possibilidade para visitar a cachoeira do mesmo nome. A 

partir daí começa o vale do rio Manso Superior e a 15 kms atravessaremos uma 

ponta de madeira do rio Manso e o posto da Gendarmeria para ter acesso a 

Pampa Linda. 

O percurso culmina num imenso anfiteatro rochoso formado pelos penhascos da 

cara oriental do cerro Tronador. Chamado popularmente Garganta do Diabo, seu 

principal encanto são as cachoeiras que caem de grande altura. Depois 

atravessaremos uma ponta sobre o rio Manso, vendo os três picos que 

caracterizam ao Cerro Tronador: Argentino de 3.554 metros, Internacional de 



 

3.554 metros e Chileno de 3.410 metros. Retomando o caminho principal 

encontraremos o Lago Rocha de águas cristalinas. e depois de atravessar a ponte 

do rio Roca, chegaremos a um estacionamento. A partir daí o percurso continua a 

pé até a cachoeira Los Alerces: uma queda de 20 metros, imersa numa paisagem 

fantástica. Finalmente a excursão volta para San Carlos de Bariloche. 

Dia 5: Bariloche – Cruzamento Andino Argentina Chile 

Desjejum e saída da excursão de dia inteiro para realizar o Cruzamento de Lagos 

Andinos. 

O itinerário, embora no sentido inverso, é o seguinte: 

Saída desde o escritório de Cruzamento Andino, em Mitre 219, Bariloche, às 7am. 

PUERTO PAÑUELO/PUERTO BLEST 

Traslado até Puerto Pañuelo, onde abordaremos o catamarã até Puerto Blest.  

Aqui teremos uma grande vista do tradicional Hotel Llao-Llao, com o seu estilo 

Alpino e rodeado de verdes. 

15 milhas náuticas – 1 hora 5 minutos de navegação, altura máxima alcançada: 

756 m.s.n.m. (2480 pés) 

PUERTO BLEST/PUERTO ALEGRE 

Um percurso curto em ônibus desde um bosque de Alerces até Puerto Alegre. 

3 kms (2 milhas) – 15minutos em ônibus, altura máxima alcançada: 756 m.s.n.m. 

(2480 pés) 

PUERTO ALEGRE/PUERTO FRIAS 

Uma navegação curta através das verdes águas de origem glaciar do Lago Frías. 

Chegada a Puerto Frías. 

4 milhas náuticas – 20 minutos de navegação, altura máxima alcançada: 762 

m.s.n.m. (2500 pés) 

PUERTO FRIAS/ PEULLA 



 

Estamos em Puerto Frías, o ponto de maior altitude do nosso percurso, 

alcançando os 976 mts de altura. Neste lugar realizaremos os tramites de policia 

internacional e alfândega para ingressar a Chile. Continuaremos em ônibus pelos 

Andes.  

Durante um curto percurso observaremos a fria selva “Valdiviana” e as suas 

impressionantes montanhas. Depois chegaremos a Peulla, onde curtiremos um 

almoço (opcional, por conta dos passageiros) 

27 km (17 milhas) – 2 horas em ônibus (incluindo tramites de alfândega), altura 

máxima alcançada: 976 m.s.n.m. (3100 pés) 

PEULLA/PETROHUE 

Saída desde Peulla a bordo de uma embarcação dando inicio ao Cruzamento 

Andino. Navegaremos no Lago Todos los Santos, também chamado “Lago 

Esmeralda” devido à cor das suas águas. Durante o cruzamento curtiremos a vista 

magnífica do Vulcão Osorno e dos cerros Puntiagudo e Tronador. Chegada a 

Petrohué de acordo ao programa. 

20 milhas náuticas – 1 hora 40 minutos de navegação, altura máxima alcançada: 

150 m.s.n.m. (500 pés) 

PETROHUE/PUERTO VARAS 

Saída desde o rio Petrohué, parando para visitar as famosas cachoeiras do rio do 

mesmo nome. Continuamos até o Lago Llanquihue chegando depois a Puerto 

Varas. 

56 km (35 milhas) – 1 hora 40 minutos em ônibus, altura máxima alcançada (150 

m.s.n.m. (500 pés) 

Chegada a Puerto Varas e traslado à terminal do Cruzamento Andino desde onde 

nos trasladarão ao hotel. 

Dia 6: Puerto Varas – Bariloche 

Desjejum cedo pela manhã e traslado a rodoviária para pegar o ônibus de linha 

regular para Bariloche. Depois de 6 ou 7 horas de trajeto, chegaremos a Bariloche.  

Traslado ao hotel.  



 

Dia 7: Bariloche 

Desjejum e posterior traslado ao aeroporto de Bariloche para pegar o vôo com 

destino a Buenos Aires. 

 

 

 

Incluído 

 

 5 noites de hospedagem em Bariloche 

 1 noite de hospedagem em Puerto Varas 

 Excursão Circuito Chico 

 Excursão Cerro Tronador 

 Excursão a San Martin de los Andes pelos 7 Lagos 

 Excursão dia todo Cruzamento de Lagos 

 Todos os desjejuns 

 Traslados de chegada e saída em todos os aeroportos 
 

Não incluído 
 

 Passagem aérea Buenos Aires-Bariloche-Buenos Aires 

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 

 Gorjetas 


