
 

TRAVESSIA DOS LAGOS ANDINOS 
 

 

Pacote regular – 7 dias (6 noites) 
 
 

Dia 1 – PUERTO MONTT / PUERTO VARAS (Chile) 
Recepção no aeroporto de Puerto Montt e traslado ao 
hotel em Puerto Varas. 
 
Dia 2 – PUERTO VARAS  
Café da manhã* Dia de visita pela cidade de Puerto Montt 
incluindo uma vista panorâmica de sua baía e a Ilha de 
Tenglo, passeio pelo centro da cidade e mercado 
pesqueiro e feira de artesanato de Angelmo. À tarde, 
visita a Frutillar para conhecer sua igreja, o Teatro do Lago 
e o Museu Colonial Alemão.  
 
Dia 3 – PUERTO VARAS / CHILOÉ / PUERTO VARAS 
Café da manhã* Travessia em balsa sobre o Canal de 
Chacao até chegar à mítica Ilha Grande de Chiloé que se 
caracteriza pela sua atividade marítima, por suas igrejas 
que foram declaradas como Patrimônio da Humanidade e 
suas festividades. Almoço incluso. À tarde, retorno a 
Puerto Varas. 
 
Dia 4 – TRAVESSIA ANDINA (Chile / Argentina) 
Café da manhã* Pela manhã, início da Travessia Andina 
pela rota que margeia o Lago Llanquihue. Parada nos 
Saltos de Petrohué. A seguir, embarque em balsa que 
atravessa o Lago Todos os Santos para chegar a Peulla, 
enclave em meio ao majestoso Parque Nacional Vicente  

 Pérez Rosales. À tarde, continuação em ônibus até a 
fronteira argentina. Após os trâmites de imigração, 
prosseguimento em balsa pelo lago Frías e, em seguida, pelo 
lago Nahuel Huapi até Puerto Pañuelo, onde termina a 
navegação da travessia dos lagos. Recepção e traslado ao 
hotel de San Carlos de Bariloche. 
 
Dia 5 – BARILOCHE (Argentina)  
Café da manhã* Excursão tradicional Circuito Chico para 
conhecer as principais atrações da cidade de Bariloche e 
seus arredores contemplando os lagos Nahuel Huapi e Perito 
Moreno, a lagoa El Trébol, as penínsulas de San Pedro e Llao 
Llao e a ilha Victoria. Tarde livre. 
 
Dia 6 – BARILOCHE 
Café da manhã* Pela manhã, visita a Cerro Catedral, o 
primeiro centro de esqui da América do Sul e hoje um dos 
mais importantes do mundo. Seu nome se origina pela 
semelhança de seus picos com as torres de um templo 
medieval gótico.  Do topo da montanha, pode-se desfrutar 
de uma imponente vista ou, no inverno, dedicar-se à prática 
de esqui. Tarde livre. 
 
Dia 7 – BARILOCHE  
Café da manhã* Check-out do hotel em horário regular. Em 
horário adequado, traslado ao aeroporto. 
 

 
O PACOTE INCLUI 

 6 pernoites de acomodação em hotel escolhido ou similar; 
 Café da manhã e refeição conforme mencionados no programa;  
 Serviços regulares e guia falando espanhol / inglês; 
 Entrada nos parques. 
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PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
  HOSPEDAGEM JANEIRO A MARÇO ABRIL A JULHO 

PUERTO VARAS BARILOCHE INDIVIDUAL DUPLO INDIVIDUAL DUPLO 
HOTEL BOUTIQUE CASA KALFU CARLOS V USD 2.330,00 USD 1.755,00 USD 2.555,00 USD 1.770,00 

SOLACE VISTA IGLESIA NAHUEL HUAPI USD 2.755,00 USD 2.015,00 USD 2.790,00 USD 1.870,00 
CUMBRES ALMA DEL LAGO USD 3.250,00 USD 2.275,00 USD 3.695,00 USD 2.475,00 
RADISSON LLAO LLAO USD 4,280,00 USD 2.850,00 USD 4.425,00 USD 2.800,00 

Nota: Os preços não se aplicam à temporada de neve (junho a setembro) e em datas festivas.  
 


