
UM DIA INESQUECÍVEL. 
MULTIPLICADO POR 5. 

SEMANA SANTA
EM BARILOCHE.
TUDO COMEÇA COM UM “QUERO”. 



Centro Cívico + Calle Mitre
Curta um passeio único no coração da nossa cidade.Curta um passeio único no coração da nossa cidade.

Tempo
estimado

de passeio
Meio dia

CENTRO CÍVICO:

Com 75 anos, o Centro Cívico nunca perdeu o charme. Os edifícios de pedra,

as portas de madeira e, é claro, o lago Nahuel Huapi como plano de fundo são alguns dos motivos 

pelos quais o Centro Cívico é uma parada obrigatória tanto para turistas quanto para moradores.

CALLE MITRE:

“La Mitre”, como é conhecida, foi a primeira rua asfaltada da cidade.

É lá que se concentra o comércio da cidade, como fábricas de chocolate, lojas de artesanato,

bares e restaurantes, livrarias, lojas de música, galerias, agências de turismo e muito mais.

Percorrer a rua de ponta a ponta é uma experiência incrível.

Catedral de Bariloche: com seu estilo neogótico, grandes muros e uma enorme cúpula decorada,

a Catedral surpreende pela sua grandiosidade em uma paisagem imponente.



Centro Cívico + Calle Mitre
Curta um passeio único no coração da nossa cidade.Curta um passeio único no coração da nossa cidade.
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VOê Er cCoTe?
TOs Ma Ua NtRa 
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A Casa do Coelho 
Palco e shows
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(e todo o chocolate 

do mundo) 

A maior barra de 
chocolate do mundo



Circuito Chico
Toda a tradição em um caminho cheio de beleza.Toda a tradição em um caminho cheio de beleza.

Tempo
estimado

de passeio:
Meio dia

CIRCUITO CHICO:

É um dos caminhos turísticos mais tradicionais de Bariloche. Saindo do centro da cidade, por

conta própria ou com uma excursão, é possível percorrer quilômetros de paisagens e se 

surpreender com paisagens de tirar o fôlego. Algumas atrações:

Cerro Campanario: a 17 km do centro, tem uma das melhores vistas panorâmicas da cidade.

Colonia Suiza: tem museus, restaurantes e uma feira muito legal aos domingos,

que oferece nosso prato tradicional: o Curanto.

Bahía López, Punto Panorámico e Parque Municipal Llao Llao: uma excelente maneira de curtir

a vizinhança da cidade, repleta de natureza e paisagens.



Toda a tradição em um caminho cheio de beleza.Toda a tradição em um caminho cheio de beleza.

Circuito Chico
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Montanhas e Abrigos
Uma experiência inesquecível no topo da natureza.Uma experiência inesquecível no topo da natureza.

Tempo
estimado

de passeio: 
1 dia

As montanhas são as guardiãs da nossa cidade. Elas nos protegem, nos rodeiam e nos 

transformam em um dos destinos turísticos mais visitados da Argentina e da região.

Está em Bariloche? Não deixe de conhecer nossas montanhas imponentes

e passar por uma pousada.

CERRO CATEDRAL:

As pessoas que gostam de esquiar não podem deixar de visitar o Cerro Catedral, a maior estação

de esqui do hemisfério Sul, com ampla infraestrutura de serviços para a prática de

esportes de inverno. A estação fica aberta o ano todo, com acesso fácil

a partir do centro da cidade. Além disso, é lá que fica o Refúgio Frey, ideal para quem

gosta de fazer caminhadas pela montanha.

Na base do Cerro Catedral, foi inaugurada uma nova pista de entretenimento, a

poucos metros do estacionamento. Botes infláveis deslizam a toda velocidade por uma

pista sintética, preparada especialmente para a diversão de adultos e crianças.



Montanhas e Abrigos
Uma experiência inesquecível no topo da natureza.Uma experiência inesquecível no topo da natureza.

CERRO OTTO:

O melhor do Cerro Otto é que ele fica praticamente dentro da cidade, por isso

dá para chegar lá a pé. Passar uma tarde na famosa cafeteria giratória se

transformou em experiência obrigatória para quem quer ver de cima

toda a beleza da cidade. A montanha também tem vários abrigos, a partir dos quais

é possível percorrer os bosques e entrar em contato direto com a natureza.

No novo Complexo Recreativo, os visitantes podem se divertir cruzando uma ponte suspensa de

35 metros de comprimento a 7 metros de altura, passando por um bosque frondoso de lengas,

ou entrar na Cabana dos Espelhos para fotografar silhuetas distorcidas e dar umas boas risadas.

Já no Parque Piedras Blancas, temos a maior tirolesa da América do Sul. Lá,

você pode curtir a sensação de "voar" de um jeito seguro, divertido e em pleno contato com

a natureza. O visitante desliza por um cabo que vai de uma plataforma a outra,

atravessando o bosque em alta velocidade, em posição similar ao voo rasante de uma ave.

CERRO TRONADOR:

O Tronador é a montanha mais alta na região de Bariloche. Depois de um caminho repleto

de curvas, com vista para a geleira Ventisquero Negro e vários lagos e rios, agrandeza do 

Tronador impacta os visitantes. É uma experiência única, tanto para caminhar ou cavalgar pelas 

trilhas da montanha quanto para se hospedar em pousadas, campings e abrigos.

Tempo
estimado

de passeio: 
Meio dia

Tempo
estimado

de passeio: 
Meio dia
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Lagos e Praias
Paz, tranquilidade e paisagens incríveis.Paz, tranquilidade e paisagens incríveis.

Quem já ouviu falar de Bariloche, também já deve ter ouvido falar do "Nahuelito",

a criatura que, como diz a lenda, mora nas profundezas do lago Nahuel Huapi.

Mas a imensidão dos nossos lagos esconde muitos outros segredos que merecem

ser visitados.

LAGO GUTIÉRREZ

Rodeado pelos Cerros Otto, Catedral e Ventana, esse lindo lago só perde

para o Nahuel Huapi no tamanho. Conhecido pelos mapuches como “lago verde”,

suas águas oferecem praias e cachoeiras maravilhosas e de fácil acesso.

LAGOS MASCARDI, GUILLELMO E STEFFEN:

Os três lagos ficam ao longo da estrada 40, em direção à cidade de El Bolsón, e oferecem

uma grande variedade de praias, ideais para se desconectar e curtir a tranquilidade.



Lagos e Praias
Paz, tranquilidade e paisagens incríveis.Paz, tranquilidade e paisagens incríveis.

LAGO MORENO LESTE-OESTE:

Paisagem permanente no Circuito Chico, esses lindos lagos têm praias ideais para praticar

remo, windsurf e stand up paddle.

PLAYA BONITA:

Fica no quilômetro 7 da Avenida Bustillo e tem infraestrutura completa, com

banheiros, restaurantes e toda a segurança para você curtir o sol, boas músicas e a vista

da ilha Huemul bem em frente.

BAHÍA SERENA:

Fica no quilômetro 12 da Avenida Bustillo e tem uma praia tranquila e familiar, ideal para

relaxar ou se divertir subindo nas pedras.

VILLA TACUL:

Fica no quilômetro 29 do Circuito Chico, bem atrás do Parque Municipal Llao LLao. É uma

das praias mais tranquilas da região, rodeada de bosques e ideal para curtir um piquenique

com a família e os amigos.

PRAIAS DO CENTRO:

Para quem quer aproveitar um dia de praia sem sair do centro, as praias públicas do

lago Nahuel Huapi são lindas, espaçosas e seguras. É possível visitar a praia que está

em frente ao Centro Cívico ou a Playa Centenario, no bairro Ñireco.



Continue aproveitando tudo!
Porque não acaba por aí!Porque não acaba por aí!

Você ainda tem muito mais para conhecer, percorrer e aproveitar. Centenas de lugares para 

se deliciar com nossos produtos e pratos típicos, conhecer nossa história e aproveitar a 

tranquilidade (ou a adrenalina) das nossas paisagens.

PARA COMER

Rota do Chocolate: Bariloche é a Capital Nacional do Chocolate, e os turistas podem percorrer
nossas fábricas de chocolate, onde o produto é feito. Temos até um museu
dedicado a essa delícia! Se você vier, não pode deixar de experimentar.

Cervejarias artesanais: Bariloche produz cerveja artesanal há quase 100 anos.
No ano passado, foram inauguradas mais de 12 cervejarias novas que, junto com as tradicionais,
formaram uma verdadeira "rota da cerveja".

Cordeiro, truta e defumados: Comer é uma paixão dos argentinos, e nossa cidade tem alguns dos 
produtos regionais mais solicitados pelos visitantes, famosos pelo sabor e pela qualidade.

Casas de chá:  Na hora de tomar o chá, vá para a Avenida Bustillo. Lá, temos várias casas
de chá e restaurantes que oferecem a bebida, que pode ser acompanhada por deliciosos scones,
pães caseiros ou bolos.

PARA VISITAR

Museus:  A cidade tem dezenas de museus e galerias para visitar a qualquer momento, aprender 
e enriquecer a viagem. Você não pode perder o Museu da Patagônia, a Galeria de Arte, o 
Teleférico do Cerro Otto, o Museu do Chocolate, a Mostra de Pesca, o Museu Geológico Rosendo 
Pascual e o Museu Paleontológico.

Parque Nahuelito: Com quatro hectares de bosque dentro do Circuito Chico, este parque conta 
com mais de 30 réplicas em tamanho natural dos principais dinossauros, além de tudo o que é 
necessário para passar um dia em família.

Cavernas do Parque Cerro Leones: Percorra as cavernas com um dos nossos guias especializa-
dos e volte no tempo. A 15 km do centro de Bariloche, as cavernas são o jeito mais divertido de
aprender a história, a geografia, a botânica e a geologia da região.



Outras atrações:
Porque não acaba por aí!Porque não acaba por aí!

Excursões lacustres: O lago Nahuel Huapi é famoso pelo tamanho, a beleza e as águas cristalinas. 
A excursão por esse lago é uma das atividades preferidas dos nossos visitantes. Não perca a Ilha 
Victoria e seus famosos bosques de Arrayanes, o Puerto Blest com a cachoeira Cascada de los 
Cántaros e o Brazo Tristeza.

Rafting no rio Manso: É uma das principais atividades da cidade, ideal para curtir
em família ou com amigos. Com duração aproximada de 9 horas, é a melhor maneira de
percorrer paisagens imponentes no coração da natureza.

Stand up paddle no rio Limay: Ficar em pé nunca foi tão divertido! Se você está em busca de 
desafios diferentes e cheios de aventura, não pode deixar de percorrer o rio Limay em pé, se 
equilibrando sobre uma prancha de surfe. Essa atividade é realizada em grupos de até 8 pessoas 
e dura 4 horas.

Pesca:  Para quem adora pescar, Bariloche oferece uma grande variedade de paisagens e
pesqueiros. Se você sempre sonhou em tirar uma foto segurando uma truta gigante em uma das 
mãos e a vara de pescar na outra, as águas do lago Nahuel Huapi e dos rios Limay, Traful,
Caleufu e Manso são o seu lugar.

Arborismo:  Com tirolesas, pontes suspensas e rapel, o arborismo é a atividade perfeita
para conhecer todas as texturas da natureza. Os passeios são feitos em pequenos grupos,
equipados com todos os materiais de segurança necessários.



Outras atrações:Outras atrações:

Continue aproveitando tudo!

Parque de turismo ecológico:  A apenas 10 quarteirões do Centro Cívico, esse parque de aventura
oferece diversão para toda a família. Ele tem teleféricos, trilhas, uma cafeteria no mirador,
restaurantes, artesanato e até um tobogã gigante! Você não pode perder. É uma visita
inesquecível.

Pista de patinação no gelo: Uma atividade com garantia de diversão. Não importa a
estação do ano, o gelo sempre está presente, esperando você.

Baladas: Para quem quer se divertir à noite, na Av. Juan Manuel de Rosas, paralela à margem do 
lago Nahuel Huapi, ficam as baladas mais famosas da cidade, cada uma com um estilo e uma 
história. Todo mundo já ouviu falar ou já frequentou a Grisú, Cerebro, Rocket, By Pass ou Genux. 
Para quem gosta de opções mais tranquilas, os bares da cidade são famosos pela variedade de
cervejas artesanais.

Cassino de Bariloche:  A apenas um quarteirão do Nahuel Huapi, em pleno centro da cidade,
nosso cassino é mais uma opção de entretenimento, onde você pode aproveitar
jogos clássicos, como roleta, pôquer, 21 ou caça-níqueis, além de shows de nível
internacional. Com certeza você vai se divertir!



Telefones úteis
Sempre tem alguém pronto para ajudar você!Sempre tem alguém pronto para ajudar você!

TURISMO

SECRETARIA DE TURISMO  Centro Cívico (0294) 4429850

CLUB ANDINO BARILOCHE   20 de Febrero 30  (0294) 4422266

4424579

INTENDÊNCIA DO PARQUE

NACIONAL NAHUEL HUAPI  San Martín 24  (0294) 4423111

4423366

PARQUES NACIONAIS NAHUEL HUAPI  (0294) 4423111

4423121

4422734

EMERGÊNCIAS

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NACIONAL   Elflein 915  (0294) 4422375

BOMBEIROS  División Central de Alarma  100

Onelli 1520  (0294) 4422828

POLÍCIA  Comando Radioeléctrico 101

Delegacia  Civic Center  (0294) 4422772

4423434

DEFESA CIVIL  Emergências  103

(0294) 440203

SERVIÇO DE PREVENÇÃO E LUTA

CONTRA INCÊNDIOS FLORESTAIS La Paz esq. Otto Goedecke  (0294) 4437417

HOSPITAL ZONAL  Emergências   107

Moreno 601  (0294) 4426119

4426100



/barilochequieroestarahi

@BarilocheQEA

/QuieroEstarAhi

@bariloche_quieroestarahi

SIGA-NOS

Aproveite tudo. Curta muito.
Porque é tudo feito para você.Porque é tudo feito para você.


