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Bem-vindo ao guia de

Bariloche! Queremos te

mostrar mais a respeito

dessa cidade encantadora.

Neste guia você poderá

conhecer mais sobre as

curiosidades, localização e

clima..

Temos dicas muito

legais de como aproveitar

cada minuto da sua viagem

e não perder tempo. Vem

com a gente, vamos

descobrir um pouco mais

sobre Bariloche.

APRESENTAÇÃO



Bariloche é o destino turístico mais

procurado da Argentina, principalmente

no inverno quando abre a temporada de

Ski.

Bariloche oferece uma experiência

incrível para quem aprecia a neve ou tem

curiosidade em conhece-la.

A cidade se localiza na província de

Rio Negro junto a Cordilheira dos Andes,

e tem cerca de 130.000 habitantes e

220.3 km² de superfície.

O lago Nahuel Huapi e o Cerro

Catedral são os destaques da sua

diversificada geografia, e proporcionam

lindas paisagens.

LOCALIZAÇÃO



A região de Bariloche possui um clima

muito marcado pelo frio, mesmo no verão a

temperatura não ultrapassa os 24° C, já o

inverno é predominantemente frio e úmido,

motivo esse pelo qual precipita muita neve

no local e proporcionando o ambiente

perfeito para a pratica de esportes como o

Ski e o Snowboard.

No outono as paisagens ganham ainda

mais beleza por conta da vegetação

alaranjada e as mínimas começam a se

aproximar dos 0°C, já na primavera as

temperaturas ficam mais amenas e as

chuvas começam a diminuir sua frequência,

o que deixa a pratica do trekking muito

atraente.

CLIMA



Bariloche não é tão atraente a noite 

quanto é durante o dia, mas há diversas 

opções para curtir a vida noturna dessa 

cidades.

Há ótimas opções de restaurantes com 

cardápios variados, e uma boa pedida para o 

friozinho é um jantar acompanhado de um 

bom vinho, o que não é difícil de encontrar 

em Bariloche.

Pra quem quer fazer algumas compras 

nas lojas da cidade, a boa noticia é que elas 

costumam ficar abertas até as 21h, por isso, 

depois de passar o dia aproveitando as 

belezas da região nada melhor do que 

caminhar na rua Mitre e ver o que o comercio 

local tem a oferecer.

Mas se você gosta de um pouco de 

badalação, esteja preparado para dormir 

tarde, o agito começa depois da meia noite.

VIDA NOTURNA



CURIOSIDADES

Descubra algumas 

curiosidades que nunca lhe 

contaram sobre Bariloche



1 – Apesar de ser conhecida apenas como Bariloche,

o nome verdadeiro da cidade é San Carlos de

Bariloche em homenagem ao alemão Karl

Wierderhold que deu inicio ao povoado, construindo

um armazém no município.

2 - O nome Bariloche vem da palavra indígena

“Vuriloche” usada pelos antigos povos da região, que

tem como significado: “povo do outro lado da

montanha”.

CURIOSIDADES



3 – Foi com a contribuição do presidente

Americano Theodore Roosevelt que deram

inicio as obras do Aeroporto de Bariloche em

1912.

4 – Considerado o maior centro esportivo

Sul – Americano, o Cerro Catedral conta

com uma imensa área repleta de

elevações propícias para a pratica de

esportes na neve.

CURIOSIDADES



6 – Outra lenda urbana de Bariloche seria a de

que o Walt Disney teve inspiração durante o

passeio pelo Parque Nacional dos Arrayanes

em 1941, onde observou diversos veados

selvagens que habitam o Parque, para criar o

filme Bambyiestreado em 1942.

CURIOSIDADES

5 – O lago Nahuel Huapi, que banha a cidade carrega

uma lenda indígena, que assim como a do Lago Ness

na Escócia, gera grande polêmica entre os que

acreditam nela e os mais céticos. A lenda conta que

existe um parente dos dinossauros vivendo a 400m de

profundidade, batizado de Nahuelito pelos conterrâneos

de Bariloche.



DICAS

Dicas valiosas para você 

viver uma experiência 

inesquecível na cidade 



- Não se preocupe em carregar o Passaporte

durante a viagem, pois, em virtude do acordo

Mercosul podemos nos deslocar pelos países da

América do Sul portando apenas o RG, mas

caso queira dirigir um veiculo durante a viagem,

certifique-se de estar portando a sua CNH em

dia.

DICAS

- Para quem esta levando algum aparelho

eletrônico na viagem que necessite ser conectado

a alguma tomada, certifique-se de pedir à recepção

do hotel um adaptador, já que as tomadas na

Argentina tem um formato diferente das nossas

(com três pinos retos, sendo dois deles inclinados

para o centro).



DICAS
- Se você pretende praticar Ski ou Snowboard, a dica é

alugar a roupa nas ruas próximas ao centro e os

equipamentos já perto da estação. Isso porque os

preços perto da estação são mais salgados, mas

transportar todo o equipamento desde o cetro é

complicado.

- Para você que vai viajar à Bariloche no inverno, ou

mesmo no outono, não esqueça de levar vários

agasalhos, um bom conjunto de gorro, cachecol e luvas

também é essencial, o segredo é não deixar a pele

amostra para assim evitar o frio.



COMIDAS TÍPICAS

Saiba quais são os pratos e 

sabores de Bariloche



COMIDAS TÍPICAS

- Para a sobremesa a pedida são os fondues, você vai

se esbaldar também com a variedade de chocolates,

alfajores e doces de leite.

- Pela influencia europeia os pratos mais comuns lá em

Bariloche são os que combinam batatas e carnes, e

tudo isso acompanhado de um bom vinho. Algumas

deliciosas opções são, o cordeiro patagônico, peixes

como salmões e também a carne de servo.

- Se você gosta de carne, não pode deixar de

experimentar a famosa parrilla no restaurante El

Boliche de Alberto, lá você vai conhecer e saborear os

tradicionais cortes de carne argentino regados a

chimichurri, molho indispensável da culinária argentina.



HISTÓRIA

Passeie entre o passado e o 

presente relevantes da 

cidade



A fundação da cidade deu-se em 1895, quando um imigrante alemão, Karl (Carlos)

Wierderhold, criou ali um armazém. Em 1902, tornou-se a cidade de San Carlos de Bariloche.

Principalmente na área central, sua arquitetura lembra a de cidades alemãs e austríacas.

Há evidências da existência de assentamentos indígenas à beira do Lago Nahuel Huapi e na

zona hoje ocupada pela cidade de Bariloche, muito antes da chegada dos colonizadores

brancos. Em meados do século XVII e início do século XVIII, a zona foi objeto de viagens dos

missionários do Chile, entre os que se contam estão os padres: Diego Rosales, Nicolás

Mascardi, Felipe Laguna e Juan José Guillelmo. O primeiro homem branco que chegou à

região vindo das regiões próximas ao Atlântico foi o Dr. Francisco Pascasio Moreno, que na

época tinha 23 anos.

HISTÓRIA



A viagem para Bariloche é

muito simples de ser feita, já que

as companhias aéreas, tais

como; Aerolineas Argentinas,

Gol, Latam e Avianca, realizam

voos diários com saída de

Guarulhos–SP, com conexões

em Santiago ou Buenos Aires. E

a documentação exigida é

apenas o passaporte ou RG

validos e em bom estado. (a

vacina contra febre amarela não

é obrigatória, mas indicada).

Mas para um aproveitamento completo a Elos Travel sugere a viagem terrestre de carro ou ônibus, já que

essa forma de transporte oferece uma experiência única e deslumbrante das paisagens que se encontram

pelo caminho até Bariloche, que são tão fascinantes quanto o destino final.

VIAGEM

Clique aqui e veja nossas opções de circuitos terrestres até Bariloche:

http://elostravel.com.br

http://elostravel.com.br/conteudo/506/circuitos-andinos

