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BUENOS AIRES & BARILOCHE 
 

SAÍDAS DIÁRIAS EM 2018 
 

 
1º DIA | BRASIL . BUENOS AIRES 
Apresentação no aeroporto de sua cidade de origem com destino 
ao aeroporto internacional mais próximo e embarque com destino 
a Buenos Aires. Na chegada, recepção e traslado privativo ao hotel 
previamente reservado. Restante do dia livre para atividades 
pessoais e primeiros contatos com a cidade e hotel. Pernoite. 
 

2º DIA | BUENOS AIRES 
Após o café da manhã no hotel, saída para realizar uma visita pela 
cidade, percorrendo suas principais ruas e distritos como: a Praça 
de Maio, a Casa de Alfândega, “La Boca”, o Porto, Praça San Martin, 
o Cemitério Recoleta, o Teatro Collón, a Faculdade de Direito e o 
Congresso. Tarde livre para atividades pessoais. Para a noite deste 
dia teremos incluído jantar e show de tango na casa noturna Tango 
Porteño com traslados. Pernoite. 
 

3º E 4º DIAS | BUENOS AIRES 
Café da manhã no hotel. Dias livre para atividades pessoais. 
Pernoite. 
 

5º DIA | BUENOS AIRES. BARILOCHE 
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a Bariloche. Recepção na 
chegada e traslado o hotel previamente reservado. Pernoite. 
 
6º DIA | BARILOCHE 
Após o café da manhã no hotel, saída para realizar uma visita 
panorâmica conhecida como Circuito Chico. Visita-se os pontos 

turísticos mais importantes da cidade, começando pelas margens 
do lago Nahuel Huapi, seguido pela Praia Bonita, o morro 
Campanário, e a Capela San Eduardo. O tour termina com o retorno 
a Bariloche com vistas do lago Moreno e a Lagoa El Trébol. Tarde 
livre para atividades pessoais. Pernoite. 
 

7º DIA | BARILOCHE 
Café da manhã no hotel. Saída para visita o Cerro Catedral. Este 
cerro ha muito tempo, é cenário das mais importantes festas da 
neve e competências internacionais. O cerro Catedral fica só a 20 
quilômetros da cidade de Bariloche, abre suas portas com a 
chegada das primeiras nevadas aos visitantes desejosos de 
experimentar a aventura que prometem o esqui e os esportes de 
inverno. 
 

8º DIA | BARILOCHE . BRASIL 
Café da manhã no hotel. Hospedagem até as 12h00. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao 
Brasil. 

 
 
 

FIM DE NOSSOS SERVICOS. 
 
 
 

 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM: 
 

• 07 noites de hospedagem com café da manhã e impostos incluídos nos hotéis indicados; 

• Traslados privativos (sem guia) de chegada e saída, aeroporto / hotel / aeroporto; 

• City tour regular (compartido com outros passageiros) em Buenos Aires; 

• Circuito Chico incluindo Cerro Campanário em Bariloche; 

• Cerro Catedral incluindo Ski lift;  

• Traslado entre aeroportos em Buenos Aires; 

• Seguro Coris Total para o período da viagem com cobertura de até U$ 70.000,00 e para passageiros com até 75 anos de idade; 

• Seguro Plus Reason de cancelamento de viagem com cobertura de até U$ 1.200,00 (consulte-nos regras). 

 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM: 

• Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, taxa de 
embarque no retorno em Buenos Aires etc.); 

• Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote. 

• Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais, etc. Ou seja, nenhum item que não 
esteja claramente citado como incluído na programação; 

• Nenhum trecho aéreo; 

• Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis. 

• Tributos governamentais hoje no valor de 6,38%. 
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PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS | Somente parte terrestre 
 

        CATEGORIA PRIMEIRA   

HOTEL 
OU SIMILAR DA MESMA CATEGORIA 

CIDADE 

FORMA DE 
PAGAMENTO 

TARIFA  

A VISTA 
PARCELADO 

TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL 

NH City Buenos Aires  U$ 1.312,00  

Nahuel Huapi  Bariloche  U$ 1.499,00  
 

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES AMERICANOS | Somente parte terrestre 
 

        CATEGORIA LUXO   

HOTEL 
OU SIMILAR DA MESMA CATEGORIA 

CIDADE 

FORMA DE 
PAGAMENTO 

TARIFA  

A VISTA 
PARCELADO 

TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL 

Alvear Art Hotel Buenos Aires  U$ 1.630,00  

Panamericano  Bariloche  U$ 1.868,00  
 

 
Forma de pagamento:  
* Consideramos pagamento a vista aquele depositado no dia do fechamento em reais ao cambio do dia através de TED ou DOC 
* Consideramos pagamento parcelado sendo entrada de 30% e o saldo em até 9 x nos cartões de crédito visa ou mastercard. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

• A idade limítrofe para a validação do seguro incluído nesta programação é de até  75 anos.  

• Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Buenos Aires / Bariloche / Brasil. 

• Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

• Os valores estão previstos em apartamentos do tipo standard. 
 

DOCUMENTAÇÃO 
Não é necessário visto de entrada para turistas Brasileiros na Argentina. Os visitantes brasileiros deverão preencher um formulário de 

turismo a ser apresentada na entrada do país juntamente com o passaporte com validade mínima de seis meses ou carteira de identidade 

(emitida pela secretaria de segurança pública, com validade de dez anos após a data de emissão e em bom estado de conservação). A 

permanência autorizada para turismo, a princípio, é de 90 dias. Passageiros de outras nacionalidades deverão consultar um despachante de 

turismo, uma vez que a documentação é de inteira responsabilidade do passageiro. 


