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CIRCUITO CHICO
É um dos passeios turísticos

mais tradicionais de Bariloche.

Partindo do centro da cidade, por

conta própria ou contratando um

tour, é possível percorrer quilômet-

ros de paisagens e se surpreender 

com vistas que tiram o fôlego. 

Entre sus atrações estão:

TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO
Civic Center 
(0294) 4429850

CLUB ANDINO BARILOCHE
20 de Febrero 30
(0294) 4422266 / 4424579

MINISTERIO PROVINCIAL
DE TURISMO
12 de Octubre 605
(0294) 4423188

EMPROTUR  ENTE MIXTO
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Villegas 215 - 2º piso
(0294) 4431484

INTENDENCIA DEL PARQUE
NACIONAL NAHUEL HUAPI
San Martín 24
(0294) 4423111 / 4423366

DIRECCIÓN DE
VIALIDAD NACIONAL
Elflein 915
(0294) 4422375

BOMBEIROS
División Central de Alarma
Onelli 1520
100 / (0294) 4422828

POLÍCIA
Comando Radioeléctrico
101 / (0294) 4422772

EMERGÊNCIAS

MONTE CAMPANARIO:
A 17 quilômetros do centro, conta com uma das melhores
vistas panorâmicas da cidade.

COLONIA SUIZA: 
Conta com museus, restaurantes e uma animada feira aos
domingos, onde é possível saborear o tradicional prato
conhecido como Curanto.

PARQUE MUNICIPAL LLAO LLAO:
Um excelente local para apreciar os arredores da nossa
cidade, a natureza pura e as paisagens.

CENTRO CÍVICO
Caminhar pelo Centro Cívico,

perder-se pelo comércio da

rua Mitre, visitar a imponente

Catedral... Quem nunca veio à

Bariloche encontra nesses 

lugares uma porta de entrada

para todos os segredos e 

atrativos da cidade. E quem já

veio, sempre encontrará algo

novo para descobrir.

CENTRO CÍVICO:
Com 75 anos de vida, nunca perdeu seu atrativo único.
Suas edificações de pedra, portas de madeira e o lago
Nahuel Huapi de fundo, são alguns dos motivos pelos
quais o Centro Cívico é uma parada obrigatória para
os turistas e locais.

CALLE MITRE: 
“La Mitre”, como é conhecida, foi a primeira
rua asfaltada da cidade. Lá se encontra a maioria dos 
comércios da cidade. Percorrê-la de ponta a ponta é
uma experiência.

LA CATEDRAL: 
Com seu estilo neogótico, grandes muros e enorme
cúpula decorada, a Catedral surpreende por sua 
grandiosidade em uma paisagem imponente.

BAIXE O
GUIA BARILOCHE

SERVICIO DE PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
FORESTALES
La Paz esq. Otto Goedecke
(0294) 4437417
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