
 

 

 

 

 

 

CIRCUITO ANDINO RODOVIARIO 18 DIAS 
 

De 22 de junho a 09 de julho de 2022 
 

CORDOBA, MENDOZA, TRAVESSIA DA CORDILHEIRA, SANTIAGO DO CHILE, VIÑA DEL MAR, 
VALPARAÍSO, PUERTO VARAS, PUERTO MONTT, FRUTILLAR, BARILOCHE, BUENOS AIRES, 

TRAVESSIA LA PLATA / COLONIA DO SACRAMENTO / MONTEVIDÉU 

 
Roteiro dia a dia 
 

1º Dia (22/06/2022 - quarta) – PORTO ALEGRE / CORDOBA - Apresentação as 07:30hs no 
Estacionamento Haudi Park (em frente à Rodoviária de POA), para embarque as 08:00 hs 
com destino a Córdoba, passando por São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, Paso de los Libres, 
onde faremos os tramites alfandegários continuando a viagem onde vamos atravessar a ponte 

Nossa Senhora do Rosário, que liga Victória a Rosário, atravessando o rio Parana.  Noite em 
viagem... 
 
2º Dia (23/06/2022 - quinta) – CORDOBA – Chegada diretamente ao hotel escolhido para 
café da manhã extra. A tarde faremos o passeio pela cidade conhecendo os principais 
pontos turísticos e Villa Carlos Paz. Retorno a tardinha. Noite livre. 
 

3º Dia (24/06/2022 - sexta) – CORDOBA / MENDOZA -  Após o café da manhã, saída com 
destino a Mendoza, passando por Carlos Paz e Villa Dolores. Chegada diretamente ao Hotel 
escolhido, ocupação idem anterior. Noite livre, sugerimos jantar em grupo. 
 

4º Dia (25/06/2022 - sábado) – MENDOZA - Após o café da manhã, faremos o passeio pela 
cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: Parque San Martin, Cerro de 
la Gloria, Plaza de lá Fundación Pedro del Castillo Iglesia de la Corridilla, Monumento a los 
Andes, Teatro grego de la Vendimia, Igreja da Carrodilla cuja virgem é padroeira dos 
vinhedos. Visita em uma das Cantinas escolhidas do dia, podendo ser a Domiciano, Ceschin 
ou Baudrom, em uma destas opções teremos a oportunidade de degustar um vinho 
Mendocino. Também vamos visitar a fábrica de azeite Pasrai. No final tarde retorno ao 
hotel. À noite sugerimos visita ao Cassino. 
Sugestão de almoço durante o city tour, restaurante casa mía famiglia (custo aproximado de U$20,00 por pessoa) 
 

5º Dia (26/06/2022 - domingo) – MENDOZA / SANTIAGO - Após o café da manhã, saída 
com destino a Santiago do Chile, no trajeto visitaremos a Ponte do Inca, antiga passagem 
indígena, avistaremos o Aconcágua, e logo após os tramites alfandegários, faremos a 
famosa descida dos Caracóis. Chegada diretamente ao Hotel escolhido, ocupação idem 
anterior. Noite livre e jantar opcional. 
Durante a travessia, temos como opcional, a visita ao Cristo Redentor das Cordilheiras (custo aproximado de U$20,00 por 
pessoa com pequeno almoço incluso) 
 



6º Dia (27/06/2022 - segunda) – SANTIAGO – Após o café da manhã faremos o passeio pela 
cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: Praça das Armas, Palácio de 
la Moneda, Catedral Metropolitana, Museu de Arte Précolombiana (sem ingresso). Avenida 
principal Libertador Bernardo O´higgings ou Alameda passando pelo bairro Bela Vista, loja 
Lapizlazuli e Parque Bicentenario. Finalizamos nosso city tour no mercado central para 
desfrutar de uma das muitas opções de restaurantes de frutos do mar que o local oferece. 
Retorno para o hotel, sugerimos para quem quiser fazer um passeio por conta, escolher 
uma das subidas de Cerro San Cristobal ou Cerro Santa Lucia. Noite livre, sugerimos Jantar 
com Show Polinésico Bali Hai. 
 

7º Dia (28/06/2022 - terça) – SANTIAGO / VIÑA DEL MAR E VALPARAISO - Após o café da 
manhã, saída para visita ao litoral Chileno, cidades de Valparaíso e Viña del Mar, conhecidas 
como um dos mais importantes balneários do Chile. As praias não chegam a ser o principal 
atrativo para os turistas que vêm do Brasil, mas a cidade encanta por suas diversas áreas 
verdes – o destino tem o apelido de “Cidade Jardim”, e pelos castelos e palácios construídos 
no começo do século passado.  Retorno à tardinha. Noite livre. Jantar opcional. 
 

8º Dia (29/06/2022 - quarta) – SANTIAGO / PUERTO VARAS – Após o café da manhã, saída 
com destino a Puerto Varas, passando por Rancagua, Talca, Chillan, Temuco, Valdivia, 
Osorno, etc... Chegada diretamente ao hotel escolhido. Noite livre. 
 

9º Dia (30/06/2022 - quinta) – PUERTO VARAS – Após o café da manhã, faremos o passeio 
por Puerto Montt, feira de artesanato de Angelmó, almoço previsto em Ensenada, e na 
parte da tarde sugerimos como opcional visitas aos Saltos do Petrohué e Vulcão Osorno 
(ingressos dos parques nos locais, consultar o guia). Noite livre... Sugerimos visita ao Cassino 
da cidade. 
 
10º Dia (01/07/2022 - sexta) – PUERTO VARAS / BARILOCHE - Após o café da manhã, saída 
com destino a Bariloche passando por Osorno, Entre Lagos, Puyehue onde faremos os 
tramites alfandegários, Villa La Angostura onde teremos tempo para o almoço. Chegada 
diretamente ao Hotel escolhido, ocupação idem anterior Noite livre. Jantar opcional.  
 
11º Dia (02/07/2022 - sábado) – BARILOCHE - Após o café da manhã, faremos o Circuito 
Chico visitando o Parque Nacional, Cerro Campanário e Punto Panorâmico. Retorno ao hotel 
e tarde livre, sugerimos fazer um passeio (opcional) para conhecer Cerro Catedral, Noite 
livre. Sugestão de visita ao Cassino da Cidade. 
 
12º Dia (03/07/2022 - domingo) – BARILOCHE - Após o café da manhã, sugerimos excursão 
a Puerto Blest com Lago Frias e cascata dos Cântaros (Opcional), Retorno à tardinha, tempo 
livre para compras, não esquecer as geléias de Rosa Mosqueta.  
Noite livre, jantar opcional (sugestão: Restaurante da Família Weiss para degustar Truta, 
Javali, Salmon ou Cervo e queijos defumados). 
 
13º Dia (04/07/2022 - segunda) – BARILOCHE / BUENOS AIRES - Após o café da manhã, 
saída com destino à Buenos Aires, passando por Piedra del Aguila, Neuquen, General Roca, 
Santa Rosa.  Noite em viagem. 
 
14º Dia (05/07/2022 - terça) – BUENOS AIRES – Chegada diretamente ao hotel escolhido, 
ocupação idem ao anterior. Restante do dia livre para visita a Rua Florida, Teatro Colon, 
etc., Noite Sugerimos jantar com show de Tango. (Opcional). 
 



15º Dia (06/07/2022 - quarta) – BUENOS AIRES - Após o café da manhã, faremos o passeio 
pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos tais como Praça de Maio, Casa 
Rosada, Catedral Metropolitana, Bairros La Boca, San Telmo, Recoleta, Palermo, Puerto 
Madero etc. À tarde sugerimos visita ao Parque Temático de Tierra Santa. Noite livre, 
sugerimos jantar opcional em Puerto Madero e visita ao Cassino. 
 
16º Dia (07/07/2022 - quinta) – BUENOS AIRES / COLÔNIA DO SACRAMENTO - Café da 
manhã e check out com as bagagens. As 08h, embarcaremos em um moderno Catamarã 
para travessia do Rio da Prata, numa viagem de 50 minutos até Colônia do Sacramento já 
no Uruguai. Chegada no porto de Colônia as 09h30, onde deixaremos as bagagens em nosso 
ônibus, em seguida faremos um tour a pé pelas ruelas de pedra de Colônia, conhecida por 
ser um cidade típica portuguesa rica em uma arquitetura datada do século XVII e declarada 
Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco, com antigas construções e museus Espanhol e 
Português. Na parte da tarde embarcaremos para Montevidéu e descanso no hotel 
escolhido. Restante da noite livre... 
 
17º Dia (08/07/2022 - sexta) – MONTEVIDÉU – Café da manhã, e em seguida saída para 
início do city tour percorrendo os principais pontos turísticos da cidade, entre eles: 
Monumentos A La Carreta e Diligência, Parque rodo, Av. 18 de Julho, Congresso e bairros 
residenciais. Continuamos percorrendo Ciudad Vieja, de rica arquitetura, Mercado do Porto 
(almoço opcional), o Micro centro, o Palácio Legislativo, e o romântico bairro conhecido 
como El Prado, seus verdes parques com belos monumentos e os elegantes bairros 
residenciais de Carrasco, Pocitos e Punta Gorda, com um trajeto inesquecível pela orla que 
acompanha as lindas praias de Montevideu. À tardinha retorno ao hotel e noite livre... 
 
18º Dia (09/07/2022 - sábado) – MONTEVIDÉU / PORTO ALEGRE – Café da manhã, check 
out com as bagagens, daremos início da viagem com retorno a Porto Alegre. 
Faremos um breve tour panorâmico em Punta Del Este, e também uma breve parada para 
compras nos Free Shopping de Chuí. A previsão de chegada é as 23h, diretamente ao 
estacionamento Haudi Park e fim dos nossos serviços.  
 
Até o próximo Circuitos Sobre Rodas!!! 
 
 
Obs.: A Elos Travel reserva-se o direito de alterar os horários dos passeios e o itinerário do roteiro e ou hotel para 
melhor execução do mesmo, tendo como prioridade preservar a segurança e o bom andamento da viagem, 
considerando também as variações climáticas de cada região. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



O PROGRAMA INCLUI: 
 

 Transporte em ônibus leito executivo luxo;  
 01 noite de hospedagem em Córdoba, com café da manhã;  
 02 noites de hospedagem em Mendoza, com café da manhã;  
 03 noites de hospedagem em Santiago, com café da manhã;  
 02 noites de hospedagem em Puerto Varas com meia pensão;  
 03 noites de hospedagem em Bariloche, com café da manhã;  
 02 noites de hospedagem em Buenos Aires, com café da manhã;  
 02 noites de hospedagem em Montevidéu, com café da manhã; 
 Passeios mencionados no programa; 
 Acompanhamento de guia especializado; 
 Guias locais nas cidades de Córdoba, Mendonza, Santiago Puerto Varas, Bariloche, Buenos 

Aires e Montevidéu; 
 Transfer para Morro de la Gloria em Mendonça; 
 Bus em Bariloche in/out + Circuito Chico; 
 Travessia de Buquebus BUE / Colônia; 

 
 

Valores e formas de pagamentos 
 
R$9.250,00 (10x R$925,00) ..................... Não assinantes  

 
R$7.998,00 (10 x de R$799,80) ..................... Desconto aplicado para assinantes Sobre Rodas  

 
 

Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 
 

FORMAS DE PAGAMENTO:– 10X IGUAIS E SEM JUROS 
 

Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem 

juros nos cartões MasterCard, Diners, Amex ou Visa. Consulte outras bandeiras... 
Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o 

saldo em até 9x sem juros. 
Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de três 

dias antes do embarque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 
 
DOCUMENTAÇÃO: 

- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil original com 

expedição recente e bom estado de conservação ou passaporte com validade mínima de 06 
meses.  
- Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
          
POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO COVID: 
- A necessidade de prévia vacinação para embarque dependerá das políticas de migração de cada 
país, vigentes na data da viagem; 
     
- Para confirmar o embarque, o passageiro deverá apresentar à empresa Elos Travel resultado de 
exame negativo para SARS-CoV-2 (pelo método RT-PCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno), coletado em, no máximo, 3 dias antes da data do embarque.  
Exceto passageiros que tenham tido infeção confirmada (assintomática ou sintomática) por RT-PCR 
ou Teste de Antígeno há menos de 90 dias 
 
- O viajante com diagnóstico confirmado da COVID-19, ainda ativa, ou que esteja apresentando 
sintomas suspeitos não deverá embarcar na viagem.  
 

 
Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores 
informações. 

 

 
 
RELAÇÃO DE HOTÉIS DO CIRCUITO: 
 

 1 noite de hotel em Córdoba - Hotel Amerian*** ...............................23 a 24 de junho de 2022 
 2 noites de hotel em Mendoza – Hotel Amerian*** ............................24 a 26 de junho de 2022 
 3 noites de hotel em Santiago – Hotel Diego De Velazquez****.........26 a 29 de junho de 2022 
 2 noites de hotel em Puerto Varas- Hotel Terrazas del Lago**** .......... 29/06 a 01/07 de 2022 
 3 noites de hotel em Bariloche – Hotel Interlaken**** ..........................01 a 04 de julho de 2022 
 2 noites de hotel em Buenos Aires – 562 Nogaro Hotel***...................05 a 07 de julho de 2022 
 2 noites de hotel em Montevidéu – Hotel Regency Way**** ................07 a 09 de julho de 2022 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


