
ROTEIRO DA VIAGEM: 
CIRCUITO ANDINO – 
BUENOS AIRES / BARILOCHE / PUERTO VARAS / SANTIAGO / MENDOZA 
 
1º Dia - 13/10/2020 - CIDADE DE ORIGEM/ BUENOS AIRES  
Apresentação dos passageiros, em horário à combinar, para embarque com destino a Buenos 
Aires. Pernoite em trânsito. 
 
2º Dia – 14/10/2020 - BUENOS AIRES 
Chegada prevista para final da manhã, almoço e entrada no hotel. Tarde livre ou a combinar. A 
noite, conforme combinado com guia, ida até o Cassino Flutuante, sugerimos jantar em um dos 
vários restaurante do Puerto Madero. 1º pernoite. 
 
3º Dia – 15/10/2020 - BUENOS AIRES 
Café da manhã no hotel, e em horário combinado saída passeio pela capital argentina, 
apreciando toda a suntuosidade do bairro norte, Palermo e a beleza de seus parques e edifícios, 
o imponente Teatro Colón, um dos cinco mais importantes do mundo. 
A especificidade da arquitetura de edifícios como o Palácio Tribunal, Congresso Nacional, Cabildo 
e Casa Rosada. San Telmo, residência da aristocracia portenha até fins do século passado, o 
colorido do bairro La Boca, bairro de imigrantes italianos e a zona portuária completam este 
passeio. Noite livre ou a combinar. 2º pernoite. 
 
4º Dia – 16/10/2020 - BUENOS AIRES / BARILOCHE - (1.600 Km) 
Após café da manhã, em horário combinado check out do hotel, embarque com bagagens e 
viagem a Bariloche. Pernoite em trânsito. 
 
5º Dia – 17/10/2020 - BARILOCHE 
Previsão de chegada final da manhã, parada para almoço, após entrada no hotel e restante do 
dia livre ou a combinar. 3º pernoite. 
 
6º Dia – 18/10/2020 - BARILOCHE 
Após café da manhã, haverá um passeio de meio turno, visitando os principais pontos turísticos 
de Bariloche. Como: Cerro Campanário (o ingresso para o teleférico não está incluído), Lago 
Moreno, Bahia Lopez, Lago Escondido, Fundação Llao Llao, Capela San Eduardo, Lago Nahuel 
Huapi, Puerto Pañuelo e Centro Cívico. Sugerimos para a tarde uma visita ao Cerro Catedral, 
maior estação de esqui da América Latina. Final do dia retorno ao hotel. 4º pernoite.  
 
7º Dia – 19/10/2020 - BARILOCHE / PUERTO VARAS – (300 Km) 
Após café da manhã, em horário combinado, check out do hotel e embarque com bagagens para 
viagem a Puerto Varas com parada em Villa La Angostura para almoço. Chegada final do dia, 
entrada no hotel e livre ou a combinar. 5º pernoite. 
 
8º Dia – 20/10/2020 - PUERTO VARAS 
Após café da manhã, saímos do hotel para realizar um City Tour no qual visitamos a cidade de 
Puerto Varas. Após, opcional, US$ 50,00 excursão ao Vulcão de Osorno, aqui, margeando o lago 
Llanquihue desfrutaremos de uma belíssima postal com os vulcões nevados de Osorno e Calbuco 
ao fundo, até chegarmos ao setor de Ensenada onde os que desejarem poderão realizar a 
ascensão até chegar ao Centro de SKI e Montaña Volcán Osorno, a 1.240 metros de altitude. 
Posteriormente seguiremos para o setor de Petrohué, as margens do Lago de Todos os Santos, 
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Final do dia retorno ao hotel e livre. 6º pernoite. 



 
 
 
9º Dia – 21/10/2020 - PUERTO VARAS / SANTIAGO – (1.015 Km) 
Após o café da manhã, em horário combinado, check out do hotel e embarque com bagagens, 
para viagem com destino a Santiago. Chegada início da noite, check in no hotel e livre. 7º 
pernoite. 
 
10º Dia – 22/10/2020 - SANTIAGO 
Após o café da manhã Tour Santiago do Chile. Nosso primeiro destino chamado de Palácio do 
Governo La Moneda, é a sede do Presidente da República do Chile, Em seguida, visita La Plaza de 
Armas, que surgiu em conjunto com a fundação da cidade em 12 de fevereiro de 1541, The Post 
Office, o Município de Santiago e a Catedral Metropolitana. Continuamos nossa turnê no 
Mercado Central, estrutura foi construída na Grã-Bretanha foi inaugurado em 15 setembro de 
1872. Hoje é o lugar perfeito para almoçar e saborear os melhores frutos do mar do Pacífico aqui 
há uma variedade de restaurantes. Após o almoço, visita a bodega Concha y Toro (opcional). À 
noite, Sugerimos a noite Jantar Show de folclore chileno e Polinésio em Bali-Hai. 8º pernoite. 
  
11º Dia – 23/10/2020 - SANTIAGO / VIÑA DEL MAR / VALPARAÍSO – (250 Km ida e volta) 
Excursão de dia inteiro, uma viagem entre Santiago, Valparaíso e Viña del Mar, chegaremos 
primeiro ao porto de Valparaíso (capital legislativa e principal porto do país) declarado pelo 
UNESCO Patrimônio Cultural da Humanidade. Valparaíso desempenhou um importante papel 
geopolítico na segunda metade do século 19, quando a cidade serviu como uma escala 
importante para os navios que viajam entre os oceanos Atlântico e Pacífico através do Estreito 
de Magalhães. Sempre foi um imã para imigrantes europeus, os habitantes da cidade construída 
de forma espontânea até em suas encostas, fazendo grupos de casas multicoloridas que desafiam 
a gravidade. Veremos também a Plaza de la Victoria, Plaza Sotomayor, Monumento a Gloria 
Naval, 21 de Mayo (ponto de vista imperdível para apreciar a paisagem). Logo, Viña del Mar, 
onde paramos para o almoço (por conta dos passageiros). O passeio continua conhecendo o 
Relógio de flores, o Casino, a beira-mar, onde podemos ver as praias. No fim do passeio retorno 
a Santiago. 9º pernoite. 
. 
12º Dia – 24/10/20 – Sábado - SANTIAGO / MENDOZA – (360 Km) 
Café da manhã no hotel e em horário combinado, check out, embarque com bagagens e viagem 
rumo Santiago. Inicialmente subida pela famosa Ruta dos Caracoles Começamos transitando pela 
Rodovia Nacional Nº 7 para ir adentrando na pré-cordilheira onde encontramos o Valle de 
Potrerillos, e posteriormente o histórico Valle de Uspallata, um oásis verde a 1.900 metros sobre 
o nível do mar. No local realizamos uma de nossas paradas técnicas. O circuito continua para 
adentrar na imensidade da Cordilheira (agora no sistema frontal) e seguir subindo até Punta de 
Vacas e Los Penitentes (centro de esqui), chegando assim até o majestoso Puente del Inca. Esta 
obra da natureza se apresenta como uma ponte natural onde suas águas termais fluem 
continuamente até se encontrarem com o caudaloso Río Cuevas. Ali podemos observar as ruínas 
do velho hotel SPA, destruído por uma avalanche de neve e pedras no ano de 1965, um ícone de 
hotelaria de montanha onde chegavam antigamente viajantes do mundo todo no trem 
transandino. Finalizando este circuito vamos admirar o pico mais alto do continente: o Monte 
Aconcágua (6.962msnm). Este gigante conhecido como ¨sentinela de pedra¨. Nossa viagem 
prossegue em rumo a fronteira com o Chile, atravessando o túnel Cristo Redentor (3,5 km a 
3.165msnm) para chegar ao controle de fronteira de Paso Los Libertadores. Após o tramite 
seguimos a Santiago passando pelo centro de esqui de Portillo e descendo a famosa rodovia Los 
Caracoles com suas curvas de 180º. Final do dia chegada em Mendoza. Entrada no hotel, livre ou 
a combinar. 10º pernoite. 



 
13º Dia – 25/10/2020 - MENDOZA 
Após café da manhã city tour em Mendoza. Passaremos pelas principais praças da cidade, como 
a Plaza Independência e a Plaza España, onde você poderá ver alguns dos edifícios mais bonitos 
de Mendoza, com uma arquitetura incrível, como a Catedral e a Basílica de San Francisco. Outros 
pontos turísticos de Mendoza são a rua Emilio Civit, que cruza uma linda área residencial da 
cidade e o Parque General San Martín, com seu lindo jardim de rosas. Visita a Olivicola Pasrai 
com degustação dos famosos azeites de oliva. Retorno ao hotel e livre ou a combinar. 11º 
pernoite. 
 
14º Dia – 26/10/2020 - MENDOZA / CIDADE DE ORIGEM – (2.050 Km) 
Após o café da manhã, check out, com embarque com bagagens, e daremos início da viagem de 
retorno. Noite em trânsito. Previsão de chegada a tarde. 
 
INCLUÍDO 

 Viagem em ônibus leito total; 

 Guia especializado da operadora durante todo o percurso; 

 11 noites de hospedagem em hotéis com café da manhã; 

 Tours descritos no roteiro com Guia local; 

 Tour ao Circuito Chico em Bariloche (sem ingressos); 

 City tour em Puerto Varas / Puerto Monnt / Saltos de Petrohue / Vulcão Osorno (com 
transporte);  

 Seguro viagem com USD 15.000 de cobertura; 
 
 
VALOR DO PACOTE 
APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 6.200,00 por pessoa. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL – R$ 8.200,00 por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
 
EMBARQUES PRINCIPAIS 
09:00 – CAXIAS DO SUL 
13:30 – ERECHIM 
14:45 – PASSO FUNDO 
 
INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela 
Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e com foto recente ou Passaporte dentro de 
sua validade (não será aceita Certidão de Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional) 
Não estão inclusos os ingressos em parques, museus, monumentos históricos, reservas 
ecológicas e quaisquer outros serviços aqui não mencionados.  
 


