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Férias em 

Bariloche  

Saída: 19/07/2020 

Período: 19 a 26/07/2020 

Duração: 08 dias e 07 noites 

ROTEIRO 
 

DIA 01 - Porto Alegre / Buenos Aires / Bariloche 
Apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho para embarque com destino a 
Bariloche, com conexão em Buenos Aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel 
previsto.  
 
DIA 02 - Bariloche 
Café da manhã no hotel e, em horário determinado, teremos o passeio Circuito Chico e 
Cerro Campanário. 
 
DIA 03 - Bariloche 
Café da manhã no hotel. Dia livre para realização de atividades independentes. 
 
DIA 04 - Bariloche 
Café da manhã no hotel. Dia livre para realização de atividades independentes. 
 
DIA 05 - Bariloche 
Café da manhã no hotel. Dia livre para realização de atividades independentes. 
 
DIA 06 - Bariloche 
Café da manhã no hotel. Dia livre para realização de atividades independentes. 
 
DIA 07 - Bariloche 
Café da manhã no hotel. Dia livre para realização de atividades independentes. 
 
DIA 08 – Bariloche / Buenos Aires / Porto Alegre 
Café da manhã no hotel e tempo livre até o horário do nosso traslado ao aeroporto. 
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Voo com conexão em Buenos Aires. Chegada em Porto Alegre e fim dos nossos 
serviços. 
 
Pacote Inclui: 

  - Passagens aéreas voando AerolÍneas Argentinas desde Porto Alegre (em classe 
econômica); 

 - Transfers em Bariloche 
  - 07 noites de hospedagem em Bariloche com café da manhã no hotel escolhido; 
  - Passeio Circuito Chico e Cerro Campanário; 
  - Seguro Viagem; 
  - Assistência local; 
  

VOOS PREVISTOS 
 
AR 19JUL  PORTO ALEGRE - BUENOS AIRES   08h15 / 10h00 
AR 19JUL  BUENOS AIRES – BARILOCHE          12h25 / 14h50 
 
AR 26JUL BARILOCHE - BUENOS AIRES           14h10 / 16h15 
AR 26JUL BUENOS AIRES - PORTO ALEGRE   17h40 / 19h15 
 
Apresentação no aeroporto com no mínimo três horas de antecedência. 

VALORES POR 
PESSOA 

 
VALOR, POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL TRES REYES: A PARTIR DE 
US$ 1950,00 + US$ 115,00 DE TAXAS 

 
VALOR, POR PESSOA, EM APARTAMENTO DUPLO, NO HOTEL INACAYAL: A PARTIR DE US$ 
1650,00 + US$ 115,00 DE TAXAS 

Obs: Devido a constante variação tarifária dos bilhetes aéreos, os valores acima são 
referenciais e estão sujeitos a alteração bem como confirmação de disponibilidade para os 
serviços mencionados.   
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HOTÉIS PREVISTOS OU 
SIMULARES 

 
Hotel Tres Reyes – www.hotel3reyes.com.ar 

 
Hotel Inacayal – www.hotelinacayal.com.ar 

 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

 
– A vista 4% de desconto 
– Entrada de 20% do valor + taxas em depósito e saldo em 09 x sem juros nos cartões Visa e
Máster. 
– Entrada de 20% do valor + taxas em depósito e saldo em 08x no boleto bancário ( sujeito a
aprovação bancaria). 
 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

 
- Valores por pessoa, sujeitos a alteração e à disponibilidade de lugares; 
- Franquia de bagagem 1 bagagem despachada de até 20kg por pessoa 
- Passaporte com válidade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de embarque 
e/ou RG com expedição de no máximo 10 anos e em perfeito estado. 
 

  


