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CIRCUITO ANDINO COM CRUZEIRO DOS LAGOS

PERCURSO E NOITES POR CIDADE
CHILE
ARGENTINA
Santiago 2
2

Buenos Aires

2

Puerto Varas 2

Bariloche

DATAS DE SAÍDA

PARTIDAS DIÁRIAS

MARÇO 2019 A FEVEREIRO 2020
BARILOCHE

ITINERÁRIO

DIAS

AM004B

11

PREÇO DESDE

1.835

€

+ TAXAS DE AEROPORTO 477€ TOTAL 2.312€
1º DIA: LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indicado. Formalidades de embarque e partida com destino a
Buenos Aires, via cidade(s) de conexão. Noite e refeições
e bordo.
2º DIA: ... - BUENOS AIRES SA
…Chegada, assistência do nosso representante local e
transfer ao hotel (check-in a partir das 14h/15h). Possível
tarde livre para explorar Buenos Aires. Alojamento.
3º DIA: BUENOS AIRES APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica, começando pelo imponente Congresso Nacional e pela Praça de Maio, símbolo
das manifestações históricas do povo argentino. Ao seu
redor poderá encontrar a Casa Rosada, sede do governo
nacional, a Catedral Metropolitana e o Cabildo. Do coração
histórico passa-se para o coração cultural da cidade com
destaque para o emblemático Teatro de Cólon. De seguida,
passagem pelo tradicional bairro de San Telmo. Descubra
a arquitetura única, as casas multicoloridas, como no Caminito, o clima nostálgico dos seus bares e cruze-se com
os apaixonados “tangueiros”, protagonistas de grandes espetáculos ao ar livre. Continuação até Palermo, bairro residencial onde se encontram o Zoo, o Parque 3 de Fevereiro
e o Planetário. Finalmente, visita de La Recoleta, um dos
bairros mais exclusivos e sofisticados da cidade. Tarde livre
para continuar a encantar-se com a cidade. De noite, assista
a um jantar-espetáculo (opcional) de tango. Alojamento.
4º DIA: BUENOS AIRES - BARILOCHE APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto local e embarque
em voo doméstico regular com destino a Bariloche. Receção no aeroporto e transfer ao hotel. Alojamento.
5º DIA: BARILOCHE APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, saída para realizar
o circuito Chico, que tem início na Avenida Bustillo. Desfrutando da admirável paisagem com que o Lago Nahuel
Huapi nos brinda, a excursão dirige-se para a zona da Playa Bonita. Daqui será já possível contemplar a beleza da
Ilha Huemul. Depois de mais 10 km a atravessar diversos
cenários e paisagens, chegada ao início da colina Campanário. A partir daqui, subida de teleférico até ao cume (1050
metros). Se vir uma cruz situada no topo da montanha,
saiba que esta recorda a primeira missa católica celebrada
na região pelo padre De Andrea a 2 de fevereiro de 1930.
Quando chegar ao topo, respire o ar fresco e aprecie uma
das mais belas e fascinantes vistas da região. Irá poder observar o lago Nahuel Huapi, o Lago Moreno, a Lagoa Trébol,
as Penínsulas de San Pedro e Llao Llao, a Ilha Victoria, a
colina Otto, bem como a Catedral e a cidade de San Carlos
de Bariloche. Continuação com passagem pela Lagoa Trébol, Lago Moreno e pelo Ponto Panorâmico. Realização de
uma caminhada de baixo nível de intensidade pelo Trilho
de Arrayanes, na Reserva Municipal Llao Llao. Visita ainda
de Puerto Pañuelo, admirando o histórico Hotel Llao Llao e
a Capela San Eduardo. Regresso à cidade. Tarde livre para
descobrir mais sobre San Carlos de Bariloche. Alojamento.
6º DIA: BARILOCHE - CRUZEIRO DOS LAGOS - PUERTO
VARAS (CHILE) APA
Pequeno-almoço.Em horário a combinar, transfer para dar
início ao Cruzeiro dos Lagos que unem a Argentina e o
Chile. Este percurso alterna navegações de barco, atravessando os diferentes lagos, com secções de estrada que se
percorrem de autocarro por caminhos de frondosa flora e
belíssima paisagem.
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O itinerário é o seguinte:
- Bariloche – Puerto Pañuelo: 25 km, 30 minutos de autocarro, viajando por entre as colinas da cordilheira;
- Puerto Pañuelo – Puerto Blest: 15 milhas, 1:30 horas de
barco, navegando pelo Lago Nahuel Huapi;
- Puerto Blest – Puerto Alegre: 3km, 15 min em autocarro,
viajando com vista para o rio Frías;
- Puerto Alegre – Puerto Frias: 3 milhas, 20 minutos de barco, navegando pelo rio Frías;
- Puerto Frias – Peulla: 27 km, 2 horas de autocarro, atravessando um caminho de vegetação exuberante em plena
Selva Valdiviana;
- Peulla – Petrohue: 32 km, 1:40 horas de barco, atravessando o Lago Todos Los Santos com magníficas vistas do
Vulcão Osorno;
- Petrohue – Puerto Varas: 76 km, 2 horas de autocarro,
contornando o incrível Lago Llanquihue e visitando os Saltos de Petrohue.
Chegada e transfer ao hotel. Alojamento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO
ITINERÁRIO: AM004B
BASE
TOTAL
EM DUPLO COM TAXAS

DATAS

HOTÉIS 3*/4*
2462
1985
2407
1930
2312
1835
2437
1960
2562
2085
2482
2005
2517
2040
HOTÉIS 3*/4*/5*
1-31/3
2612
2135
1/4-28/6
2552
2075
29/6-12/7 + 29/7-25/8 2245
2722
13-28/7
2867
2390
26/8-30/9
2592
2115
1/10-29/2/2020
2667
2190
HOTÉIS 4*/5*
1/3-30/6 + 26/8-30/9
2862
2385
1-25/8
2927
2450
8-31/7
3092
2615
1/10-29/2/2020
2917
2440
1-31/3
1-30/4 + 1-30/9
1/5-21/6
22/6-12/7 + 3-31/8
13/7-2/8
1/10-21/12
22/12-29/2/2020

SUPL.
INDIV.

550
505
485
545
650
570
610
765
715
855
980
745
805

7º DIA: PUERTO VARAS APA
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita das cidades de
Puerto Varas e Puerto Montt. Início da visita por Puerto Varas. Destaque para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
construída entre 1915 a 1918. Explore ainda o Bairro Antigo onde se estabeleceram os primeiros colonos alemães a
partir do ano de 1852. De seguida, percorrendo as margens
do belo lago Lanquihue, contemple o vulcão Osorno (se as
condições climatéricas o permitirem) que, através do processo de degelo, alimenta diariamente este lago. Prossegue-se a viagem através da Rota Panamericana até, ao fim
de 18 km, atingir o ponto mais alto de Puerto Montt. Breve
paragem para desfrutar da vista panorâmica desta cidade,
do Oceano Pacífico e da ilha Tenglo. Continuação para observar o monumento em homenagem aos colonos alemães,
situado em frente à Praça de Armas e à Catedral. Por fim,
visita do bairro de Angelmo, famoso pela grande quantidade de lojas de artesanato, pela rua dos pescadores e pelo
extenso mercado municipal onde não falta peixe e marisco
fresco. Regresso ao hotel de Puerto Varas. Alojamento.

915
965
1105
965
Reservas com estadias em épocas diferentes, preço sob consulta.

8º DIA: PUERTO VARAS - SANTIAGO DO CHILE APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto de Puerto Montt
e partida em voo com destino à cidade de Santiago do
Chile. Chegada, receção no aeroporto e transfer ao hotel.
Alojamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

9º DIA: SANTIAGO DO CHILE APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade. Descubra
a principal avenida, a Alameda Bernardo O’Higgins, onde
se encontra o Palácio Presidencial de “La Moneda” (a sua
visita pode estar condicionada por atividades do presidente). De seguida, a viagem prossegue com um passeio pelas
ruas exclusivamente pedonais de Huérfanos e Ahumada, as
quais reúnem a maior atividade comercial da cidade e que
conduzem à “Plaza de Armas” (Praça de Armas), a principal
praça de Santiago. De seguida, conheça a colina de Santa
Lucía, importante sítio arquitetónico e ponto estratégico da
fundação da cidade, o Parque Florestal e o Museu de Belas
Artes, com o rio Mapocho ao seu lado. Travessia do rio para
chegar ao Bairro Bellavista, bairro boémio que concentra
uma forte atividade cultural, artística e noturna. Muito perto, encontra-se a entrada do Parque Metropolitano com a
colina de San Cristóbal, lugar onde se pode apreciar uma
das melhores vistas panorâmicas da cidade. O fim da visita
é no “novo” centro da cidade, com o município de Providencia e os bairros de Las Condes e Vitacura a serem protagonistas do crescimento e da sofisticação de Santiago.
Resto de tarde livre. Alojamento.
10º DIA: SANTIAGO DO CHILE - ... PA
Pequeno-almoço. Em horário a combinar, transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com
destino à sua cidade de origem, via cidade(s) de conexão.
Noite e refeições a bordo.
11º DIA: ... - LISBOA
Chegada e Fim dos nossos serviços.

SUPLEMENTOS AÉREOS
IBERIA (O+N)

BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível conﬁrmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

Mínimo 2 participantes. Guias locais em espanhol.
Preços não se aplicam em Congressos, Páscoa e outros eventos.
NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do combustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto,
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

TAXAS PAGAMENTO LOCAL - BARILOCHE
Entrou em vigor uma nova ecotaxa para a preservação ambiental
e restauração das infraestruturas turísticas da cidade de Bariloche.
Esta taxa deve ser paga diretamente pelo cliente na receção do
hotel no momento do check-in e tem o valor orientativo de 45
pesos argentinos (cerca de 2€) por pessoa/noite.

SEGURO DE VIAGEM

INCLUÍDO

COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
HOTÉIS
Buenos Aires
Bariloche

3*/4*
Waldorf 3*
Pioneros Villa
Huionid 3*

3*/4*/5*

4*/5*

Dazzler Maipú 4* Recoleta Grand 5*
NH Edelweiss 4* Alma del Lago 5*

Puerto Montt /
Cabanas del
Cumbres
Bela Vista 4*
Puerto Varas
Lago 3*
Patagonicas 4*
Santiago Chile Neruda Express 3* Crown Plaza 5* Atton El Bosque 4*
WWW.VIAGENSTEMPO.PT

