A Patagônia foi guardada pelos índios Mapuches, povo que
protegeu essas terras por mais de 15 mil anos, e a
preservaram para você, amante da natureza e da vida ao ar
livre, sintonizado com o espírito que rege as forças da
Cordilheira dos Andes.
Pedalar pela Patagônia é uma jornada para quem busca
desvendar a essência de si mesmo. A Patagônia é um dos
locais mais procurados por ciclistas e caminhantes de todo o
mundo, peregrinos e penitentes, cada um em busca de algo
que só este caminho pode revelar.

RESUMO
LOCAL: CHILE – ARGENTINA
DURAÇÃO: 5 noites e 6 dias a partir
de 13 de novembro de 2017

A proposta da Logística Aventura combina caminhos
fascinantes passando por bosques andinos patagônicos,
selvas valdivianas, lagos, cascatas, vulcões, pequenos
povoados e por paisagens montanhosas impressionantes.
Percorremos o Parque Nacional Nahuel Huapi na Argentina;
no Chile o parque Vicente Perez Rozales na região de Los
Lagos, seguindo na direção sul rumo a comuna de Cochamó,
percorrendo os primeiros sendeiros de colonos e
comerciantes de gado desta região. Essas trilhas permitem
apreciar uma série de ecossistemas diferentes, lagos altos
andinos assim como rios com águas cristalinas e pastos de
montanha. Além disso, vamos conhecer e degustar os
sabores deliciosos da gastronomia local, cervejarias
artesanais e os melhores vinhos sulamericanos reconhecidos
como de excelência no mundo todo. A acomodação será em
charmosas pousadas ou chalés.

CATEGORIA DE VIAGEM: ESTADIA

FICHA TÉCNICA

DISTÂNCIA: 50KM SENDO 5 DIAS
DE PEDAL

Receptivo: Recomendamos chegada até as 12 horas do dia 13 de
novembro de 2017 – Receptivo no Aeroporto de Bariloche, Argentina –
Transfer para hotel incluído. Recomendamos marcações de vôos após as
20 horas do dia 18 de novembro – Transfer para aeroporto de Bariloche
incluído.

VALOR: U$1.090,00
TIPO DE CICLOVIA: Circuito
totalmente em rípio e single tracks.
DIFICULDADE:
Para todos os níveis de pedal.
VAGAS: 20
AÉREO: NÃO INCLUSO

Localização: Patagônia, com maior parte do deslocamento realizado em
território Chileno pela região de Los Lagos, nas comunas de Ensenada,
Puerto Varas e Cochamó.
Clima: Apesar de novembro marcar o início do verão patagônico, nessa
região estão os campos de gelo da Patagônia a temperatura durante o dia
pode chegar a 18 graus e as mínimas, pela noite costumam ser de até 04
graus nessa época do ano.
Distância: Aproximadamente 250 quilômetros de bicicleta, sendo a
média diária de 50 km por dia. Altitude: 400 a 1200 metros sobre o nível
do mar. Dificuldade moderada e exigência técnica moderada. Pode ser
feito por ciclistas iniciantes*, intermediários e avançados
*Possuímos carros de apoio que darão todo o suporte durante o deslocamento. A quilometragem
pode ser livre e adaptada para o grupo.)

PROGRAMAÇÃO
1º Dia: 14 horas: Recepção, acomodação em hospedagem tipo
refúgio, montagem das bikes por nosso staff team ou escolha de
bicicletas para os que optaram por locação. Em seguida,
deslocamento para local onde será realizado o congresso técnico,
com apresentação do grupo e posteriormente o primeiro Happy
Patagônia, com jantar e noite livre.
2º Dia: Transfer de Bariloche a Puerto Pañuelo (opção disponível
para quem quiser ir pedalando por 7,5 km). Cruce de Lagos
Andinos, travessia do Braço Blest do Lago Nauel Huapi, Puerto
Blest, pedal por cenário de linda floresta andina, Puerto Alegre,
Puerto Frias, travessia do Lago Frias com espetacular vista do Cerro
Tronador, Paso Frias (controle de fronteira argentino); Pedal por 27
km após controle de fronteira por descidas alucinantes até
chegada a Peulla, (controle de fronteira chileno), travessia do Lago
Todos os Santos em catamarã, vista dos vulcões Pontiagudo e
Osorno, chegada a Petrohué. Transfer para refúgio, jantar, noite de
contemplação.
3º Dia: Após o Café da manhã, iniciaremos o dia com um incrível
Down Hill do Vulcão Osorno. Depois tomaremos um transfer e
iniciaremos pedal por 68 km, bordeando o Estuário de Reloncavi
com paisagens espetaculares até a Villa de Cochamó. Hospedagem
em sensacional refúgio, jantar e noite livre.
4º Dia: Este será um dia daqueles, com cenários mais belos e de
significado ecológico do sul do Chile. Seguiremos pelos primeiros
sendeiros de colonos e comerciantes de gado desta região. Essas
trilhas permitem apreciar uma série de ecossistemas, fauna e flora,
lagos altos andinos assim como rios com aguas cristalinas e pastos
de montanha. Após o café da manhã, iniciaremos nosso pedal que
seguirá por 78 quilômetros até a Villa de Llanada Grande, uma vila
incrustada em meio aos fiordes patagônicos com seus picos
nevados. Hospedagem muito confortável e aconchegante. Jantar e
noite livre.
5º Dia: Em Continuidade aos cenários percorridos pelas trilhas
históricas de colonização da Comuna de Cochamó, partiremos
para o paço fronteiriço pedalando, não antes de apreciar as belezas
dos lagos Azul e Las Rocas. Após o controle aduaneiro, cruzaremos
a fronteira com a Argentina pelo Lago Puelo. Neste dia, serão 63
quilômetros de pedal até a cidade de Lago Puelo, na Argentina.
Mas para quem topar o desafio, a cerveja artesanal da cidade de El
Bolsón vai estar mais saborosa se percorridos os 11 quilômetros
finais na Bicicleta. Hospedagem em Cabanas. Jantar e noite de
confraternização.
6º Dia: Café da manhã, transfer para a cidade de Bariloche,
desmontagem e devolução das bicicletas alugadas, transfer
aeroporto. Fim dos Serviços.

POSSUIMOS BICICLETAS PARA ALUGUEL
Sob consulta prévia. Para aluguel, recomendamos que seja
trazido o próprio selim e caso utilize pedal de encaixe, trazer
os pedais.

RESERVAS DE PASSAGENS AÉREAS

PRINCIPAIS PERGUNTAS
1) Menores, não ciclistas, cônjuges ou
crianças
também
podem
ir
como
acompanhante sem ter que pedalar junto
com o grupo?
Claro que Sim. Acompanhantes podem
participar se deslocando em nossos carros de
apoio.
2) Qual a Documentação necessária para
entrada na Argentina e Chile?
Identidade brasileira ou passaporte. NÃO É
ACEITO CNH pelas autoridades do Mercosul.
3) É necessário mais alguma documentação
que embora não seja obrigatória, ajude em
muitas situações?
Recomendamos a obtenção da Carteira
Internacional de Vacinação, emitida pela
ANVISA em suas representações nas principais
cidades Brasileiras.
4) Mais alguma dica?
Suplementação: recomendamos que, caso o
aventureiro utilize suplementação, que leve do
Brasil. Nessa região não há facilidade de
encontrar esses produtos.
Seguro de Viagem Internacional: para sua
própria
segurança,
recomendamos
a
contratação de seguro ainda no Brasil.

O QUE ESTÁ INCLUSO
Café da manhã, almoço e jantar (pensão
completa).
Guias.
Veículos de apoio 4x4 e Van 12 assentos.
Transporte de bagagens e carretas de bicicletas
durante o deslocamento.
Suporte técnico e mecânico para as bikes,
assistência individual, logística e atendimento
ilimitado durante toda a estadia.
Disponível enfermeiro e farmácia à bordo.
Acomodação durante as 5 noites em Chalés
duplos, triplos ou quádruplos muito confortáveis
com toda a estrutura necessária.
Água mineral e frutas frescas durante os pedais.

Possuímos assessoria para cotação e emissão de passagens
aéreas para o seu maior conforto.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO

INVESTIMENTO

U$ 1.090,00

em até 10 vezes no cartão de crédito
(hum mil e noventa dólares americanos convertidos na data do
pagamento pelo dólar turismo acrescido de IOF) parcelados em
até 10 vezes com acréscimo (em reais) no seu cartão de crédito
preferido ou no boleto bancário sem juros. Consulte-nos sobre
outras formas de pagamento.

Entradas nos atrativos
Bebidas alcoólicas
Refeições opcionais
Aluguel de bicicletas
Aéreo

www.logisticaaventura.com.br
logisticaaventura

