
 

 

 

 

 

 

Circuito Bariloche – Férias de Inverno 2022 
 

De 19 a 28 de Julho de 2022 
 

ROSÁRIO, BARILOCHE, BUENOS AIRES 

 
Roteiro dia a dia 
 

1º Dia (19/07/2022 - terça) – PORTO ALEGRE / ROSÁRIO (ARG) - Apresentação as 10:00 da 
manhã no Estacionamento Haudi Park (em frente à Rodoviária de POA), para embarque as 
10:30 com destino a Rosário, passando por São Gabriel, Alegrete, Uruguaiana, Paso de los 
Libres, onde faremos os tramites alfandegários continuando a nossa viagem.  Noite em 
viagem... 
 
2º Dia (20/07/2022 - quarta) – ROSÁRIO – Chegada em Rosário no final da manhã 
diretamente ao local de hospedagem. Tempo livre, à tarde mini city tour conhecendo as 
principais atrações da cidade. Retorno à tardinha. Noite livre e descanso... 
 
3º DIA – (21/07/2022 - quinta) ROSÁRIO / BARILOCHE - Café da manhã e check out. As 
08:00 início de nossa viagem com destino a encantadora cidade de San Carlos de Bariloche, 
um dos destinos mais visitados da América Latina. Noite em viagem a bordo do ônibus... 
 
4º DIA – (22/07/2022 - sexta) BARILOCHE - Chegada prevista a Bariloche próximo ao 
horário do almoço diretamente ao hotel. Check in e distribuição dos apartamentos.  
Restante da tarde livre para caminhada pelos arredores do hotel localizado na parte central 
da cidade. O comércio local é ativo e diversificado, com uma grande demanda de lojas de 
vestuário, cafés, casas de chocolate, confeitarias e artesanato local. A noite livre e 
descanso... 
 
5º DIA – (23/07/2022 - sábado) BARILOCHE - Após o café da manhã faremos o Circuito 
Chico visitando o Parque Nacional, Cerro Campanário, Punto Panorâmico após vista ao 
Cerro Catedral, (Ascensão não incluída). Noite jantar opcional, após sugerimos visita ao 
Cassino. 
 
6º Dia (24/07/2022 - 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, sugerimos jantar 
opcional em Restaurante da Família Weiss para degustar Truta, Javali, Salmon ou Cervo e 
queijos defumados. 
  
 
 



7º Dia – (25/07/2022 - segunda) BARILOCHE - Dia livre. As nossas sugestões de passeio é 
Piedras Blancas, pois é um dia de diversão, com opções de deslizar sentado sobre a neve, 
em uma pranchinha plástica, são os famosos “esquibunda”. Uma outra sugestão é passar o 
dia na grande estação de esqui de Bariloche, o Cerro Catedral fica a 20 km do centro e 
merece pelo menos um dia inteiro na sua programação. Já na chegada você vai encontrar 
várias escolas de esqui e snowboard, outros tantos locais de aluguel de equipamentos, e 
mais muitas lojas de artigos esportivos. Após passar o dia de aventura e diversão, retorno 
para o hotel e noite livre para descanso... 
 
8º Dia (26/07/2022- terça) – BARILOCHE / BUENOS AIRES - Após o café da manha, saída 
com destino à Buenos Aires, passando por Piedra del Aguila, Neuquen, General Roca, Santa 
Rosa.  Noite em viagem. 
 
9º Dia (27/07/2022 - quarta) – BUENOS AIRES – Chegada diretamente ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre para visita a Rua Florida, Teatro Colon, Casa Rosada, Catedral 
Metropolitana, etc. Sugerimos contratar um mini tour para conhecer Bairros La Boca, San 
Telmo, Recoleta, Palermo, Puerto Madero etc.  A noite a nossa sugestão é conhecer uma 
das casas de tango com jantar incluso jantar. Noite em descanso para iniciar a viagem de 
retorno para Porto Alegre no dia seguinte... 
 
10º Dia (28/07/2022 - quinta) – BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE - Após o café da manha, 
saída com destino a Porto Alegre, passando por complexo de Zarate Brazo Largo, 
Gualeguaychu, Chajarí, Paso de los Libres onde faremos os tramites alfandegários, 
Uruguaiana.... Dia em viagem. Na madrugada do dia 29/07 por volta das 04h da manhã, 
chegada diretamente ao estacionamento Haudi Park e fim dos nossos serviços.  
 

Até o próximo Circuito 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;  
 01 noite de hospedagem em Rosário (ARG), com café da manhã;  
 04 noites de hospedagem em Bariloche, com café da manhã;  
 01 noite de hospedagem em Buenos Aires, com café da manhã;  
 Acompanhamento de guia especializado Elos Travel;  
 Guias locais nas cidades de Rosário, Bariloche e Buenos Aires; 
 Bus em Bariloche; 
 Circuito Chico em Bariloche; 
 Passeio ao cerro Catedral em Bariloche;  
 Serviço de bordo com lanche, água mineral e refrigerante; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valores e formas de pagamentos 

R$5.580,00 ( 10 x de R$558,00 )................ não assinantes 

R$4.750,00 ( 10 x de R$475,00 )................ 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 infecção 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 Rosário – Ros Tower Hotel- 20 a 21 de julho de 2022 

 4 noites de hotel em Bariloche – Hotel Interlaken – 22 a 26 de julho de 2022 

 1 noite de hotel em Buenos Aires - 562 Nogaro Hotel - 27 a 28 de julho de 2022 

 
 

 


