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TURISMO DE NEVE

EM BARILOCHE 
TEMOS TODAS
AS nEVES



MONTE CATEDRAL

Um dos lugares mais tradicionais e encantadores da Patagônia 
argentina. Seus picos superam os 2.100 metros de altura. Localizado a apenas 
19 quilômetros do centro da cidade, o acesso é por uma estrada asfaltada, com 
serviços de transporte público todos os dias. 
O Monte Catedral é um complexo de esqui ideal para os fãs do esporte. Para 
ir até lá você tem à disposição 40 meios de subida e 1.200 hectares esquiáveis 
que se dividem em bosques, desfiladeiros e áreas radicais. 
O local conta com mais de 5 mil camas de hotéis, 400 instrutores profissionais de 
esqui e snowboard, mais de 10 escolas para todos os níveis e idades, inclusive 
escolas de esqui adaptado, cerca de 10 mil equipamentos para alugar, uma 
variada oferta gastronômica, um shopping completo, centro de assistência 
médica, caixas eletrônicos, um estacionamento pago e outro totalmente 

gratuito com serviço de transporte até o acesso aos meios de subida.  
A segunda proposta excelente é o Monte Mágico, um centro de atividades 
de montanha aberto nas quatro estações do ano e que oferece atividades para 
toda a família, como gastronomia de alto nível, passeios com as melhores vistas 
panorâmicas, subidas por meios de elevação, neve, aventura e muita diversão. 
O inverno traz inúmeras atividades: um parque de diversões ideal para o 
ensino de esqui, um parque infantil conhecido como Catyland e duas pistas para 
trenós, interessantes passeios temáticos, travessias com motos de neve, uma 
pista de snow bike, travessias guiadas de trekking, uma tirolesa no cume para os 
menores, passeios guiados em quadriciclos, um bike park com atividades para a 
família e uma rampa de mountain bike para os mais experientes.



COMPLEXO TURÍSTICO 
TELEFÉRICO CERRO OTTO

O teleférico fica a apenas cinco quilômetros do centro da cidade. A 
subida até o cume é feita por 42 gôndolas panorâmicas com capacidade 
para 4 passageiros cada. O complexo, a 1.405 metros acima do nível do mar, 
inclui a confeitaria giratória, mundialmente famosa, que gira 360 graus 
em 20 minutos para mostrar a imponente paisagem do Parque Nacional 
Nahuel Huapi, enquanto você saboreia as variadas opções da gastronomia 
regional. No monte você encontra pistas de trenós para deslizar pela 
montanha, lugares para fazer caminhadas com raquetes pelo bosque, 
andar no Funicular de la Cumbre ou simplesmente se divertir  na 
melhor neve do mundo!



PIEDRAS BLANCAS

Disputar uma corrida de trenós em família depois de uma nevasca. Voar 
sobre o bosque a 1.500 m de altura. Viver a emoção da sua primeira aula de 
esqui. Fazer um safari em um trenó pela montanha. Recuperar as energias 
com um gostoso chocolate quente. Subir de teleférico e descer como 
preferir: esquiando, de snowboard, de trenó… você escolhe!

Hoje é o ponto de encontro ideal para todos que adoram neve. Um 
grande centro de diversão para brincar e aproveitar com a família ou com 
os amigos. Agora com uma atração nova: a TIROLESA. Você desliza por 
um cabo da plataforma e atravessa o bosque em alta velocidade, 
simulando o voo rasante de uma ave. 



CENTRO DE ESQUI NÓRDICO

É a combinação perfeita de esporte e natureza, ideal para se divertir 
na neve com amigos ou em família. O centro oferece mais de 10 
quilômetros de pistas para todos os níveis, imersas nas profundezas de 
bosques lindos de lengas centenárias. E não perca a Noite Nórdica! Um 
passeio incrível em quadriciclos com esteiras por um bosque coberto de 
neve, que termina com um jantar delicioso e saboroso no El Refugio.

ESPAÇO NEUMEYER: A 
AVENTURA BRANCA 
Uma aventura inesquecível a apenas 20 quilômetros da cidade. No Valle de 
Challhuaco, no meio do fantástico bosque de lengas, está o espaço 
Neumeyer, um verdadeiro centro de ecoturismo que convida você a viver 
diferentes experiências na neve, no bosque e na montanha, fazendo 
trekking com raquetes de neve, esqui de fundo, esqui de travessia e trenós, 
além de desfrutar de uma vista maravilhosa em mirantes panorâmicos. 
Você também vai conhecer uma lagoa congelada habilitada por uma 
espécie de sapos única no mundo.



MONTE LÓPEZ

Próximo à Colonia Suiza, oferece arvorismo e caminhadas. Você não pode 
perder a excursão a um dos três albergues de montanha: o Refugio 
López, o Refugio Roca Negra e o Refugio Extremo Encantado, com acesso a 
partir da base do monte em uma fantástica travessia em um veículo 4x4. 
No albergue Roca Negra você pode fazer caminhadas com raquetes na 
neve e saborear a comida típica de montanha em frente a paisagens 

imponentes. No Refugio López você encontra um lugar excelente com 
tudo o que é necessário para pernoitar. Fica aberto o ano todo, mas 
recomendamos consultar primeiro na época do inverno antes de partir. Já 
no Refugio Extremo Encantado você também pode fazer caminhadas 
com raquetes, saborear um almoço delicioso ou ainda participar de uma 
excursão noturna diferente com jantar incluso.  



LAGOS E PRAIAS 

VOCÊ NÃO PARA DE FAZER ATIVIDADES, 
MAS TAMBÉM DESCANSA. 

isso e magia.



Verão em Bariloche. Quase trinta graus de temperatura. 

Aqui tem praias para todos os gostos. A cidade oferece praias no lago 
Nahuel Huapi, tanto mais próximas do centro como mais afastadas. Uma 
das mais extensas e concorridas é a Playa del Centenario. Localizada 
perto da estação rodoviária, é excelente para a prática de windsurf e 
kitesurf. De frente para o Centro Cívico, encontra-se a praia pública.

Outra praia muito concorrida é a de Melipal, no quilômetro 4 da avenida 
Bustillo. Além da facilidade de acesso por transporte público, a praia conta 
com salva-vidas e uma zona comercial nas proximidades.

Uma das mais tradicionais é a Playa Bonita, que fica no quilômetro 8 da 

avenida Bustillo. É uma praia com pedras pequenas repleta de bares, 
restaurantes, banheiros e segurança. Da praia você vê as ilhas de Huemul, 
Gallina e Victoria.

No quilômetro 12 da avenida Bustillo está a praia Bahía Serena, pequena,  
tranquila e familiar. É uma baía com areia fina e água um pouco mais fria, 
perfeita para os menores. Além de ter salva-vidas, é ideal para tomar um 
mate.

No quilômetro 29 você encontra a entrada para a Villa Tacul, logo atrás do 
Llao Llao. É uma praia rodeada de bosque, com águas tranquilas, porém um 
pouco mais frias que as outras. É perfeita para ir no verão e ideal para fazer 
um piquenique ou praticar mergulho.



O lago Gutiérrez também tem sua praia, com águas mais frias e que conta 
com salva-vidas, sendo ideal para crianças e a terceira idade. Você pode 
ir por transporte público. 

A praia da Villa Los Coihue também fica no mesmo lago. É ideal para 
descansar. Tem salva-vidas e um museu paleontológico com ovos de 
dinossauro, maquetes e fósseis.

Nos lagos Moreno Este-Oeste você encontra praias ideais para a prática de 
remo, windsurf e stand up paddle. Já as praias dos lagos Mascardi, 
Guillelmo e Steffen são tranquilas, ideais para desligar e relaxar. 

E NÃO SE ESQUEÇA DO MAIS IMPORTANTE. 
SÓ É PERMITIDO ACENDER FOGO NOS LUGARES PERMITIDOS.



EXCURSÕES LACUSTRES

NOVOS LUGARES,
novas 

emoções



ISLA VICTORIA E BOSQUE
DE ARRAYANES

Esta excursão é uma experiência inesquecível 365 dias por ano. 
Partindo de Puerto Pañuelo, na imponente península de Llao Llao e depois 
de uma hora de navegação, você chega à península de Quetrihue, 
localizada à noroeste do Lago Nahuel Huapi, onde se encontra o lendário 
Bosque de Arrayanes.
Neste lugar único no mundo, o arrayán, um arbusto de uma cor especial de 
açafrão e flores brancas, forma um bosque mágico e atípico. 
De lá você navega até Puerto Anchorena, na Isla Victoria, onde encontra 
uma flora de inúmeras espécies e um visual lindo. 
Os caminhos dessa ilha linda e milenar levam até a Playa del Toro, uma 
praia maravilhosa de areia vulcânica onde você observa pinturas rupestres 
feitas pelos povos originários dessa região.

PUERTO BLEST E CASCADA
DE LOS CÁNTAROS

Navegar pelo Lago Nahuel Huapi, percorrendo seu afluente mais 
imponente, o Blest, é uma experiência que nenhum visitante de 
Bariloche pode perder. 
Saindo do Puerto Pañuelo, na península do Llao Llao, você navega durante 
uma hora até a ilha Centinela (onde estão os restos mortais do Perito 
Francisco Pascasio Moreno, patrono dos parques nacionais argentinos) e 
logo chega à Cascada de los Cántaros.
Dali você atravessa a frondosa vegetação da selva valdiviana até chegar ao 
Lago Cántaros, nascente da cachoeira, e se depara com um imponente 
alerce de mais de 1.500 anos.
Finalmente se chega a Puerto Blest, onde você visita a Bahía Blest e 
conhece o Lago Frías, com as suas peculiares águas verdes.



CRUCE ANDINO

A Cruce Andino®, a mítica estrada que margeia os lagos andinos 
patagônicos, une a Argentina com o Chile. Há mais de quatro séculos os 
nativos huilliches e mapuches passavam por ela.
Saindo de Puerto Pañuelo você navega aproximadamente uma hora pelo 
afluente Blest, passa em frente à ilha Centinela e chega à bela e imponente 
Cascada Blanca. Dali você segue em direção a Puerto Blest.
No cais e depois de percorrer a Bahía Blest e o Rio Frías, você adentra no 
bosque a bordo de um ônibus e percorre um trajeto de 15 minutos até 
Puerto Alegre, nas margens do Lago Frías. De lá volta a embarcar para 
navegar nesse lago por cerca de 25 minutos até chegar a Puerto Frías.
Depois dos trâmites das migrações, você entra em um veículo 4X4, especial 
para atravessar a cordilheira e vê paisagens deslumbrantes da selva 
valdiviana até chegar a Peulla, no Chile.

Após o almoço você navega até o Lago de Todos los Santos, em direção a 
Petrohué. De lá, por via terrestre, você margeia o Lago Llanquihue até a 
cidade de Puerto Varas.
Essa travessia poder ser feita 365 dias por ano, em um dia ou mais e 
tomando o caminho inverso, partindo do Chile em direção à Argentina, 
pelo mesmo percurso.

BRAZO TRISTEZA 
Da Bahía López, a 25 quilômetros de Bariloche, você chega em uma 
embarcação a motor ao Brazo Tristeza. Ali, se o dia não estiver nublado, 
você vai conseguir observar as geleiras do cume do Monte Tronador, o 
mais alto do parque. Ao chegar no final do afluente, você desce à terra e 
percorre um caminho através de um denso bosque, onde há uma grande 
variedade de espécies como o coihue e a caña. No final você chega à 
Cascada del Arroyo Frey. 



TURISMO AVENTURA

quer participar

A ADRENALINA 
TAMBÉM



TREKKING
CERRITO LLAO LLAO E VILLA TACUL
Um passeio pelo bosque, com paisagens imponentes e uma vista sem igual. 
De lá você pode continuar até Villa Tacul, um conjunto de baías ideais para a 
prática de mergulho e para passar uma tarde deliciosa.

BAHÍA LÓPEZ
Uma excursão sem riscos, ideal para que não tem experiência com trekking. 
A paisagem é espetacular.

LAGO ESCONDIDO
Um passeio lindo pelos túneis naturais do Bosque de Coihues. Continuamos 
até o lago, que se destaca no verão pela água deliciosa. De lá você pode ir para 
a Bahía de los Troncos, que oferece uma vista fantástica do Monte López, da 
Bahía López e do Brazo Tristeza.

TRAVESÍA DE LOS 4 REFUGIOS
Um trekking especial que passa pelas hospedagens Frey, Jakob, Laguna Negra 
e López, exigente em termos físicos e técnicos. Você pernoita nos refúgios que 
oferecem serviços de jantar e café da manhã. 

CERRO TRONADOR - PICO ARGENTINO (ROTA NORMAL) 
Seus 3.491 metros de altura transformam o Monte Tronador na montanha 
mais alta do Parque Nacional Nahuel Huapi. Do cume você tem uma 
vista incomparável.

HUELLA ANDINA
Conheça o primeiro caminho de longa distância da Argentina.
Com 540 km, percorra a Villa Pehuenia na Província de Neuquén até chegar à 
área do lago Baguilt em Trevelin, Província de Chubut.   

Registro Obrigatório de Trekking: www.nahuelhuapi.gov.ar

ESCALADA
Aconselha-se o acompanhamento de um guia profissional. Não faça escaladas 
sozinho. Utilize o equipamento técnico apropriado.



MONTE CATEDRAL - REFUGIO FREY
É uma das maiores áreas do continente. Os picos de um bonito granito 
vermelho com fissuras, placas e buracos vêm acompanhados de uma 
paisagem excepcional.

ESCALADA ESPORTIVA NO MONTE VENTANA
A 10 quilômetros de Bariloche, você tem uma vista linda do lago Gutiérrez e do 
Monte Catedral.

ESCALADA EM PIEDRAS BLANCAS (MONTE OTTO)
A 6 quilômetros de Bariloche , pode ser escalado o ano todo, embora a melhor 
época seja o verão. Oferece uma bela vista da cidade.

ESCALADA NO GELO NO MONTE TRONADOR
É a montanha com mais atrativos para escalar. Tudo começa com uma 
caminhada até o Refugio Otto Meiling, para sair de madrugada e chegar ao 
cume antes da hora do almoço.  

CAVALGADAS
As cavalgadas podem ser curtas, ideais para famílias com crianças, ou 
travessias de vários dias que chegam até o Chile. O percurso, que pode ser 
realizado durante todo o ano, tanto pelo bosque como nas estepes, conta com 
guias especializados. No inverno, a neve e o gelo criam novas paisagens para 
descobrir e percorrer.



VOOS DE PARAPENTE
Uma experiência única para viver Bariloche a partir do céu. Os voos 
partem do Monte Otto. Não é necessário ter experiência anterior nem fazer 
nenhum curso. IMPORTANTE: se for o seu primeiro voo de parapente, 
sugerimos que você vá junto com um instrutor ou piloto especializado, 
optando por um parapente para duas pessoas. 

ARVORISMO
Uma experiência para toda a família que propõe outra maneira de descobrir 
a natureza: a incrível sensação de voar através do bosque, contemplando 
paisagens maravilhosas. O percurso total, de 1.500 metros, um dos maiores 
da América do Sul, é feito no Monte López.

MOUNTAIN BIKE
O Parque Nacional Nahuel Huapi possui uma geografia muito rica e 
variada, sendo o cenário ideal para a prática de ciclismo de montanha. As 
saídas podem contar com guias especializados. O lugar mais procurado 
para a prática desse esporte é o Bike Park, na encosta do Monte Catedral. 
Há também um caminho entre a base do monte e o Lago Gutiérrez.



RAFTING
FLOTADA PELO RIO LIMAY (CLASSE 1 E 2)
Uma proposta ideal para toda a família, navegando por um rio tranquilo 
e de águas cristalinas, com remansos e correntes suaves, a poucos 
quilômetros da cidade de Bariloche. 

RIO MANSO INFERIOR (CLASSE 2 E 3)
Ideal para toda a família. A excursão começa no lago Steffen. Para 
chegar lá de Bariloche, pegue a ruta 40.

Do Rio Manso até a Fronteira (Classe 3 e 4)
Esta excursão, ótima para pessoas com bom preparo físico e que 
saibam nadar, permite navegar até o último trecho do Rio Manso, com 
vertiginosos saltos através de bacias fluviais estreitas, até chegar à 
fronteira com o Chile.

STAND UP PADDLE
Remar em cima de uma prancha de surfe é uma atividade que ganha cada 
dia mais adeptos. Os lagos Nahuel Huapi, Moreno e Gutiérrez, pela 
beleza e localização geográfica, são o ambiente ideal para a prática 
desse esporte.

STAND UP RAFTING
Bariloche é o único destino turístico da América Latina que oferece 
essa novidade. A atividade acontece no Rio Limay. Consiste em remar 
em grupo, de pé, sentado ou agachado em cima de uma prancha 
especial,  sempre na companhia de um guia.

CAIAQUE DE TRAVESSIA
Ideal para toda a família. São oferecidos  passeios guiados de meio 
dia,  dia inteiro e travessias com duração de dois ou mais dias 
durante o ano todo. 

CAIAQUE DE RIO E DUCKIES
Com poucas habilidades básicas, crianças e adultos aproveitam as 
inúmeras possibilidades do caiaque. Nas excursões guiadas pelos rios 
Manso e Limay, entre as atividades estão descida pelos rios, slalom e 
rodeio ou estilo livre.



PASSEIOS DE VELEIRO
Os ventos constantes do incomparável Nahuel Huapi transformam esse 
lago em um verdadeiro paraíso para navegantes. Locais exclusivos aos 
quais só se chega de barco, baías solitárias escondidas e praias lindas 
para nadar e relaxar.  

MERGULHO
Convidamos você a explorar um mundo novo, oculto nas profundezas 
cristalinas da Patagônia subaquática. As cores e as formas mais 
espetaculares, na água mais pura que alguém poderia imaginar.

KITESURF 
O lago Nahuel Huapi é um dos melhores lugares da Argentina para a 
prática desse esporte extraordinário, porque o vento sopra quase 
todos os dias e as praias possibilitam a prática segura. 

PESCA DESPORTIVA
O Lago Nahuel Huapi e os rios Limay, Manso e Traful são alguns dos lugares 
mais procurados. Há três modalidades de pesca desportiva: a pesca com 
mosca, o spinning e a pesca embarcada ou trolling. 



ALBERGUES DE MONTANHA
REFUGIO EMILIO FREY
Localizado no Monte Catedral, às margens da lagoa Toncek, a 1 .700 
metros acima do nível do mar, está aberto o ano todo. Oferece serviço 
de cozinha, um menu de comidas preparadas ali mesmo e sanitários. 
Tem capacidade para 30 pessoas.

REFUGIO JAKOB
Localizado na margem esquerda do Lago Jakob, a 1 .600 metros acima 
do nível do mar, conta com dois grandes dormitórios com capacidade para 
100 pessoas. Próximo ao Lago Jakob está a belíssima lagoa Témpanos.

REFUGIO ITALIA MANFREDO SEGRE (LAGOA NEGRA)
Localizado às margens da lagoa Negra e do monte homônimo e a 1 .650 
metros acima do nível do mar, tem capacidade para 60 pessoas.

REFUGIO AGOSTINO ROCCA - PASO DE LAS NUBES
Localiza-se a 1 .435 metros acima do nível do mar, na encosta leste do 
Monte Tronador. Tem capacidade para 80 pessoas, 10 quartos, sala de 
enfermaria, dependência para  funcionários, depósitos e banheiros.

REFUGIO OTTO MEILING
Localiza-se na encosta do Monte Tronador, entre as geleiras Castaño 
Overa e Alerce. A 2.000 metros acima do nível do mar, conta com 
capacidade para 60 pessoas.

REFUGIO LÓPEZ 
Localiza-se a 1 .620 metros acima do nível do mar. Com capacidade para 
abrigar 100 pessoas, é o refúgio de montanha maior, mais confortável 
e de mais fácil acesso. O caminho começa no Circuito Chico e cruza o 
arroio López.  

BERGHOF HUT 
Possui um salão amplo para refeições, cozinha completa e dispensa. 
Ele é quase todo feito de madeira. As noites no refúgio são a 
combinação perfeita de música, gastronomia e uma vista única de 
Bariloche. 

Registro obrigatório de trekking: www.nahuelhuapi.gov.ar



EM BARILOCHE
VOCÊ TEM UMA
montanha de coisas

para fazer

COMPRAS 
E ENTRETENIMENTO 



Além da natureza, o ar puro, a água cristalina dos rios e lagos e as 
paisagens imponentes, Bariloche é um grande centro comercial onde 
você encontra as marcas nacionais e internacionais mais famosas. Uma 
ampla oferta de locais, várias galerias e dois grandes shoppings 
satisfazem qualquer necessidade na hora de sair de compras ou se 
divertir. 
Um passeio repleto de surpresas, onde você vai encontrar ofertas e 
oportunidades para todos os gostos. O Shopping Patagonia também 
tem modernas salas de cinema e um espaço gastronômico excelente. A 
Galeria do Sol combina uma maravilhosa arquitetura de montanha 
com um amplo e variado leque de ofertas que inclui todo tipo de 
produtos regionais e de moda.

UMA MONTANHA 
DE DIVERSÃO. 
Depois de aproveitar os passeios, a aventura e a melhor gastronomia, 
Bariloche continua oferecendo todo tipo de entretenimento. Quem 
quiser sair à noite depois de um dia inteiro de emoções vai encontrar 
vários pubs, as melhores discotecas do país e um moderno cassino. Há 
também um teatro com excelentes opções em pleno centro da cidade, 
um bar de gelo, uma pista de patinação, um boliche, uma moderna 
galeria de arte, salas com espetáculos musicais e eventos culturais de 
todo tipo e em qualquer época do ano. Por tudo isso e muito mais, 
Bariloche é considerado o destino por excelência para quem quiser 
aproveitar e se divertir com a família.



COMBINE ESPORTE

GOLFE E PESCA

com natureza



Pescar em Bari loche é um enorme prazer que atrai  milhares de 
pescadores do país e de todo o mundo não somente pela qualidade 
da infraestrutura,  como pelos serviços associados a essa atividade, 
a magia,  a tranquil idade e a inacreditável beleza do ambiente.  
Tanto nos r ios como nos lagos de montanha, pescar nessas águas 
puras e cristal inas é sem dúvida uma experiência única e 
inesquecível .

A temporada se estende durante seis meses,  de novembro até f im 
de abri l ,  se bem que no lago Moreno é possível pescar com mosca 
durante o ano todo (com devolução).  As espécies mais pescadas 
são a truta marrom e a truta arco-ír is .

NO LUGAR MAIS VERDE DO 
MUNDO, O MELHOR GREEN 
PARA TREINAR. 
Se você quer praticar golfe nos mais imponentes cenários naturais, 
Bariloche oferece dois excelentes campos com 18 buracos cada, Llao 
Llao e Arelauquen. Há também uma terceira alternativa, o Pinar Golf, com 
nove buracos. Durante a temporada, que devido ao clima da região vai de 
outubro a abril, você pode desfrutar de um variado calendário de torneios 
com competições para todos os níveis de jogo, além de encontros 
internacionais com participantes do primeiro escalão. 
Desfrute de um esporte maravilhoso em um dos lugares mais bonitos 
do planeta. A prática de golfe consiste em caminhar, respirar e relaxar. 
E Bariloche é ideal para fazer tudo isso. 



NOSSO CHOCOLATE 
LEVA A VOCÊ

GASTRONOMIA

Restaurantes de alta gastronomia. Fondues rústicos. Churrascos. Casas de 
chá. Defumados. Cervejarias. Chocolatarias. A famosa truta dos lagos de 
Bariloche. O sabor incomparável do cordeiro da Patagônia. Goulash com 
spatzle. Defumados únicos de salmão, veado, javali, truta e queijos. Essa 
viagem será pequena para saborear tantas delícias! 
Bariloche oferece também uma grande variedade de cervejas artesanais, 
entre elas pilsen, bock, scotch ale, pale ale, cream stout, kolsch, honey beer, 
milk stout e brown porter, fabricadas com ingredientes naturais da 
região e com processos que nunca perdem a insubstituível essência da 
elaboração artesanal. 
Lá você também pode viver a experiência incrível de degustar uma refeição 
entre as nuvens, pertinho do céu: os albergues de montanha oferecem 
uma excelente variedade de comidas regionais, ideais para recuperar 
forças, depois de um dia intenso de excursões e emoções. 

E não deixe de provar o curanto!  O único lugar onde você vai poder 
saborear esse prato ancestral  de carnes e verduras cozidas em 
baixo da terra,  envoltas em folhas de nalca é na Colonia Suiza,  a 25 
quilômetros de Bariloche. 

Mais ainda falta o principal: o chocolate. Qual escolher? Fique com todos! 
Com castanhas, passas, frutas secas, crocante, conhaque, uísque, em 
rama… Não é à toa que somos conhecidos como a Capital do Chocolate. 

Por último, se você vier em outubro, não perca o Bariloche a la carta. Um 
evento importante onde turistas e residentes saboreiam degustações e 
aulas fantásticas de gastronomia com os melhores chefes locais e do país. 

o maximo do sabor.



EXCURSÕES TERRESTRES

TRILHAS QUE CONVIDAM 
A SEGUIR EM FRENTE.
Lugares que

convidam a ficar. 



CIRCUITO CHICO
O percurso mais tradicional de Bariloche, é um passeio único onde a 
cidade se integra com os bosques, os lagos e as montanhas. Seus 
principais atrativos são o mirante do Ponto Panorâmico, o Hotel Llao 
Llao, o Parque Municipal e a capela San Eduardo. A 17 quilômetros do 
centro da cidade está o Monte Campanario, cujo pico proporciona 
vistas panorâmicas impressionantes. 

CERRO CATEDRAL
É o maior centro de esqui do Hemisfério Sul. Conta com excelente 
infraestrutura de serviços para a prática dos esportes de inverno. Está 
aberto o ano todo. Possui 40 meio de subidas entre cadeirinhas e 
teleféricos. No cume você encontra mirantes lindos com vistas para os 
lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez e os montes ao redor, a Cordilheira dos 
Andes e o Monte Tronador. No inverno, há tudo o que você precisa para 
a prática de esqui e snowboard.  Durante o resto do ano, o monte se 
transforma em um grande parque ecológico para a prática de 
inúmeras atividades,  como escalada, trekking, mountain bike,  
parapente,  rapel e várias outras.

MONTE TRONADOR E CASCADA
LOS ALERCES
Localizado dentro do Parque Nacional Nahuel Huapi, o Monte Tronador é 
o mais alto dos arredores de Bariloche (3.400 metros). Saindo do centro 
da cidade, a mítica estrada nacional 40 leva você em direção ao sul, 
percorrendo as margens dos Lagos Gutiérrez e Mascardi até chegar à 
Ruta Provincial 82. Passando Villa Mascardi, vire à direita e percorra um 
caminho de cascalho. Chegando ao Rio Manso, que tal uma parada na 
ponte Los Rápidos para observar as trutas? Siga por um caminho 
sinuoso em subida até chegar ao ponto máximo do percurso. Dali se 
pode observar o vale do Rio Manso Superior em quase toda a sua 
extensão. Siga até Pampa Linda. Continue a subida até chegar ao 
último mirante do percurso, o Ventisquero Negro, uma geleira que 
desce do Tronador e se destaca pela cor escura. Se preferir, da ponte 
Los Rápidos continue até La Cascada de los Alerces, uma cachoeira de 
uns 15 metros de altura, em um trajeto que acompanha as águas 
cristalinas do Rio Manso com seus variados mirantes.

Consulte os horários de subida e descida da Cascada:
Horário de entrada (mão única)
De Los Rápidos até Pampa Linda: Das 10h30 às 14h.
Horário de saída (mão única)
De Pampa Linda a Los Rápidos: Das 16h às 18h.
Mão dupla: Das 19h30 às 9h.

EL BOLSÓN
A 129 quilômetros de Bariloche, indo na direção sul pela estrada 40, 
está El Bolsón. Uma das maiores atrações da cidade é a Feira Artesanal, 
onde se pode presenciar a criação de peças artesanais em diferentes 
materiais. Essa excursão oferece duas possibilidades: chegar ao Lago 
Puelo, localizado a 16 quilômetros de El Bolsón, ou ir até El Maitén e 
conhecer o pitoresco trem La Trochita. 

EL CAMINO DE LOS SIETE LAGOS
Esse caminho, que percorre 184 quilômetros de Bariloche a San Martín 
de los Andes, oferece toda a beleza das paisagens do sul. Saia pela Ruta 
Nacional 40 na direção norte, margeando a costa do lago Nahuel 
Huapi. Você vai chegar à Villa La Angostura, com seu pitoresco centro 
comercial. Continuando pela estrada 40 ainda no sentido norte, trajeto 
conhecido como Camino de Siete Lagos, margeando os lagos Espejo, 
Correntoso, Villarino e Falkner, você chega ao mirante da Cascada 
Vullignanco. Continuando, você entra no Parque Nacional Lanín 
margeando os lagos Escondido, Machónico e Lácar para chegar 
finalmente a San Martín de los Andes por volta do meio-dia.



CIRCUITO GRANDE
Saindo de Bariloche na direção noroeste, a estrada passa pelas 
margens do rio Limay até chegar à confluência com o rio Traful. No 
caminho você pode parar na Villa Llanquin, no Anfiteatro do Rio Limay 
e no Valle Encantado, onde se vê inusitadas figuras rochosas. Da 
Confluencia você pega a  ruta provincial 65 (de cascalho), que passa 
pelo vale do rio Traful, até chegar ao lago de mesmo nome, em cujas 
margens se encontra a Villa Traful. Lá você pode percorrer seu centro 
pitoresco, visitar o cais principal ou ir até uma das bonitas cachoeiras 
formadas nos arroios Coacó e Blanco. Seguindo pela margem do lago 
na direção oeste,  você chega a Puerto Arrayán, a Cascada del 
Arroyo Catarata e, finalmente, a Paso Portezuelo .  Continuando na 
direção sul ,  você passa pelos lagos Correntoso  e Espejo  e chega à 
Villa La Angostura .

COMPLEXO TELEFÉRICO
CERRO OTTO
O monte Otto,  a apenas 5 quilômetros do centro da cidade, é um dos 
passeios mais populares de San Carlos de Bariloche. Para subir você 
utiliza um moderno teleférico, composto por 42 gôndolas panorâmicas 
com capacidade para quatro passageiros cada. Lá em cima está a 
Confeitaria Giratória, mundialmente conhecida e única no país, que 
oferece vistas impactantes nas quatro direções. Além disso, no topo há 
uma galeria de arte que expõe réplicas das três obras mais importantes 
de Michelangelo: Davi, La Pietá e Moisés. Nos arredores é possível fazer 
caminhadas pelo bosque ou diferentes atividades durante o ano todo.

PIEDRAS BLANCAS
O complexo oferece durante todo o ano uma atividade muito divertida: 
a tirolesa, na qual você tem a sensação de "voar", de maneira segura, 
divertida e em pleno contato com a natureza.

REFUGIO BERGHOF
O percurso até esse albergue conhecido pode ser feito em veículo 
par t i cu la r  ou  a  pé ,  pe lo  caminho  que  começa  no  qu i lômetro  1  
da  Aven ida  de  los  P ioneros .  Do  a lbergue  você  pode  i r  a té  o  
pequeno  Museo del Esquí .



MONTE CAMPANARIO
Um monte que se destaca pelas vistas impactantes do seu cume. De lá você 
vê os lagos Nahuel Huapi e Moreno, a lagoa El Trébol, a península San 
Pedro, a Isla Victoria, os montes Otto, López, Goye, Bellavista, Catedral, 
Capilla, o hotel Llao Llao e as alamedas da Colonia Suiza. Lá também há 
uma confeitaria para saborear os melhores doces caseiros. Você pode subir 
em sete minutos de teleférico ou por um caminho pelo bosque que leva 
cerca de 30 minutos.

MONTE VIEJO
A apenas dez quadras do Centro Cívico, o Monte Viejo tem uma vista 
impressionante. Por teleféricos duplos chega-se a uma confeitaria com 
mirante para o lago Nahuel Huapi. A descida também pode ser feita por 
teleférico, a pé ou de um tobogã gigante! Sem falar do ótimo restaurante 
de comida italiana.

MONTE LEONES
Localizado em Dina Huapi, a 15 quilômetros de Bariloche, é um local 
rochoso com cavernas que foram habitadas há mais de 8 mil anos pelos 
primeiros habitantes da região e onde se encontram vestígios de arte 
rupestre. A atração principal é uma fossa com uma lagoa natural no 
interior, com acesso através de uma passagem estreita. Lá você pode fazer 
cavalgadas. 

NOTA: 
Dependendo das condições meteorológicas pode existir alguma restrição 
nos trajetos. Antes de iniciar qualquer excursão, consulte a Oficina de 
Informes Turísticos ou o escritório do Parque Nacional, principalmente na 
temporada de inverno.

Oficina de Informes Turísticos
Centro Cívico
Tel.: (0294) 423022 / 426784 / 429850



Local Secretary of Tourism
Civic Center
Phone # +54 (294) 4429850/4429896
Provincial Ministry of Tourism
12 de Octubre 605
Phone # +54 (294)4423188/4423189
EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística / Public
and Private Agency for the Promotion of Tourism)
Villegas 215 (Piso 2)
Phone # +54 (294) 4431484/4422484
emprotur@speedy.com.ar
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