Lagos e Vulcões
15 Dias e 11 Pernoites

Atravesse as Cordilheiras dos Andes de ônibus, o conhecer um pouco da Patagônia
Meridional, são experiências que podem mudar a sua vida. Imagine fantástico termos
a oportunidade de conhecer 13 lindos e charmosos lagos Andinos e 5 vulcões, sendo
um deles um dos últimos ainda ativos no mundo! Você núnca mais será o mesmo.

1º Dia - Porto Alegre – Neuquen (Argentina)
Porto Alegre
Porto Alegre
BR 290

Locais e horários de embarque
Teatro São Pedro
Apresentação: 05h30 Embarque: 06h
Rodoviária
A combinar
Demais pontos
A combinar

*Saídas de Novo Hamburgo, São Leopoldo ou outras localidades: confirmar com a operadora.
Transporte: Ônibus DD ou LD leito superluxo categoria turismo com ar condicionado.

Cultura:

Após a saída de Porto Alegre, iniciamos nossa viagem em direção a Uruguaiana.
Noite em trânsito e trâmites aduaneiros na fronteira BR/AR.

2º Dia - Neuquen (1 pernoite)
Gastronomia:
Diversão:
Conforto:

Seguindo a viagem, passamos pelos estados de Buenos Aires e La Pampa. A noitinha
chegaremos na cidade de Neuquen para check-in. Noite livre.

3º Dia - Neuquen - San Martin de Los Andes (2 pernoites - Argentina)
Após o café da manhã, saímos do hotel para San Martin de Los Andes localizada à
beira do Lago Lacar. No caminho atravessaremos o Vale Encantado, com suas
múltiplas formações rochosas e a represa Alicurá. Chegada à tarde no hotel. Noite
livre.

4º Dia - San Martin de Los Andes
Entrosamento do grupo:

Café da manhã e dia livre ou aproveitar para fazer o belíssimo passeio pelos 7 Lagos
(opcional). Noite livre.

5º Dia - San Martin de Los Andes - Pucon (1 pernoite - Argentina/Chile)
Após café da manhã, saída de San Martin de Los Andes (Argentina) para Pucon
(Chile). Faremos a travessia da famosa Cordilheira Dos Andes acompanhados pelo
Vulcão Lanin. Trâmites aduaneiros. Chegada a tarde no hotel na cidade de Pucon, à
beira do Lago Villarrica, para check-in. Tempo livre para curtir essa cidade charmosa.
Noite livre.

6º Dia - Pucon - Puerto Varas (2 pernoites - Chile)
Após café da manhã, manhã livre ou passeio (opcional) ao Lago Caburgua e os Olhos
do Caburgua. Após o check-out, continuação da viagem para Puerto Varas localizada
à beira do Lago Llanquihue. Em nossa frente, uma das mais belas paisagens da
viagem do lago com os vulcões Calbuco e Osorno. Chegada ao hotel para check-in. A
noite jantaremos no hotel (já incluso).

7º Dia - Puerto Varas
Logo após o café, conheceremos outra lindíssima cidade chamada Puerto Montt,
onde faremos um pequeno city-tour e visitaremos a Caleta Angelmo. Após o almoço
conheceremos o Lago de Todos os Santos e os Saltos do Rio Petrohue (ingresso não
incluso). No caminho teremos mirantes para fotografar o Lago Llanquihue e os
vulcões. Passaremos pelo gracioso vilarejo de Ensenada. Logo após, visita de vans ao
lindíssimo Vulcão Osorno (opcional) e na continuação retorno ao hotel. Noite livre.

8º Dia - Puerto Varas - Bariloche (3 pernoites - Chile/Argentina)
Após o café da manhã, iniciamos a viagem em direção a San Carlos de Bariloche
(Argentina). Passaremos pela cidade de Osorno. Durante o trajeto, nos acompanhará
a imagem do vulcão Puyehue. Faremos uma parada para fotografias na fronteira
Chile - Argentina. Após trâmites aduaneiros, chegada durante a tarde em Bariloche,
na beira do Lago Nahuel Huapi, para check-in e jantar (já incluso).

9 º Dia - Bariloche

Obrigatório:
Informar
documento
de
identidade SSP ou passaporte e
porta-lo durante a viagem em
perfeitas condições e dentro da
validade legal. A sua falta
exime a operadora qualquer
responsabilidade,
inclusive
reembolso.

Pela manhã teremos o passeio Circuito Chico (incluso) para conhecer os arredores da
cidade. Paradas em mirantes para fotografias. Também é possível subir de aero
cadeirinha até o mirante do famoso Cerro Campanario (opcional) para ter uma visão
privilegiada de Bariloche, lagos e montanhas das cordilheiras. Tarde livre ou passeio
ao Cerro Catedral (opcional), uma das mais importantes estações de esqui da
América do Sul (subidas em teleféricos ou aéreo cadeirinhas não inclusas). Retorno
ao final de tarde. A noite jantar (incluso).

10º Dia - Bariloche
Dia livre ou para aproveitar um dos seguintes passeios opcionais: Cerro Tronador ou
Navegação pelo Lago Nahuel Huapi para conhecer a Ilha Victoria e o Bosque Dos
Arrayanes. Noite livre.

11º Dia - Bariloche - Buenos Aires (Argentina)
Após o café, saída para Buenos Aires, a bela capital portenha. Viajaremos pelos
estados de Rio Negro, Neuquen, La Pampa. Noite em viagem.

12º Dia - Buenos Aires (2 pernoites)
Chegada pela manhã a capital da Argentina. Aproveitaremos para fazer nosso citytour e logo após check-in. Noite livre.

13º Dia - Buenos Aires
Após café da manhã no hotel, o dia será inteiramente livre para curtir a maravilhosa
cidade, o Obelisco, as ruas peatonais, as praças ou fazer o passeio ao Delta do Tigre
(opcional). À noite, jantar-show de tango (opcional) de confraternização e despedida
da viagem.

14º Dia - Buenos Aires - Porto Alegre
Logo após o café, iniciaremos nosso retorno à Porto Alegre.

15º Dia- Porto Alegre
Chegada diretamente ao local de embarque e até a próxima viagem!

Incluso no pacote:
Transporte ônibus LD, DD ou similar Leito Luxo categoria turismo completo;
11 diárias em hotel categoria turística com café da manhã tipo continental;
3 jantares;
Guia Acompanhante;
Guia de Montanha;
City tour com Guia em Bariloche (Circuito Chico) e Buenos Aires;
Taxas Aduaneiras e Serviço de Bordo personalizado;
Passeios Mencionados no roteiro.










Passeios Opacionais:
Puerto Montt:
Saltos de Petrohue.

•

San Martin de Los Andes:
Sete Lagos.

•

Pucon:
•

Lago Caburgua e Olhos de Caburgua.

Bariloche:
•

Cerro Tronador ou Isla Victoria e Bosque de Arreyanes.

Buenos Aires:
Obs:
Uni Explorer se compromete a
prestar os serviços de acordo
com o itinerário contratado,
sempre e quando não existam
circunstâncias que ponham
em risco a integridade da
operação ou dos passageiros.
Reservamos o direito de
modificar ou alterar qualquer
itinerário, de tal maneira que
os
passageiros
possam
continuar sua viagem de
forma segura.

Telefone (51) 3212-3921
Whats (51) 98430-133
contato@uniexplorer.com.br
www.uniexplorer.com.br

Av. Borges de Medeiros 453,
sala 31 – Centro – Poa - RS
CEP: 90020-023
EMBRATUR:
23034.226.10.0001-0

•

Delta do Tigre.

Formas de pagamento:
•
•
•

Cartões de crédito: todas as bandeiras, com exceção do Banricompras;
PagSeguro: em até 12x;
Boleto ou Cheque: Consultar com nosso atendimento.
SAÍDA

PREÇO

À vista R$ 6.600,00*
De 13 a 27/03/21
De 13 a 27/11/21

Entrada de R$ 3.300, + 1 de R$ 3.300,
Entrada de R$ 2.200, + 2 de R$ 2.200,
Entrada de R$ 1.650 + 3 de R$ 1.650,
Entrada de R$ 1.320 + 4 de R$ 1.320,
Entrada de R$ 1.100 + 5 de R$ 1.100,
Entrada de R$ 960, + 6 de R$ 960,
Entrada de R$ 840 + 7 de R$ 840,
Entrada de R$ 770 + 8 de R$ 770,
Entrada de R$ 690 + 9 de R$ 690,

Hotéis programados (Confirmar com a operadora):
Neuquen (1 Noite) - H. Cassino Magic - www.casinomagic.com.ar
San Martin de los Andes (2 Noites) - H. Le Chatelet - www.lechatelethotel.com
Pucon (1 Noite) - H. Cumbres del Sur - www.hotelcumbresdelsur.cl
Puerto Varas (2 Noites) - H. Terrazas del Lago - www.terrazasdellago.cl
Bariloche (3 Noites) - Patagonia Hotel - www.patagoniahotel.com.ar
Buenos Aires (2 Noites) - Conte Hotel - www.conte-hotel.com.ar
*Preço sujeito à alteração sem aviso prévio ou em função da cotação do dólar;
*A cotação, excedendo R$ 4,40 terá acréscimo no valor, inclusive o já pago;
*Crianças até 4 anos (sem poltrona e sem hotel) isenta de pagamento;
*Crianças de 4 a 10 anos no pacote integral, tem 15% desconto.

