Bariloche Show
As melhores férias da sua vida estão aqui!!!
1o Dia – Rio de Janeiro / Bariloche
Encontro 2 horas antes do embarque no Aeroporto Internacional do Galeão, onde tomaremos
o vôo. Dependendo da programação da cia. aérea o vôo poderá ser direto ou com escala em
Buenos Aires. Chegando ao Aeroporto Internacional de Bariloche faremos o traslado ao hotel
previsto. À noite, saída a combinar com os coordenadores.
2o Dia – Bariloche
Circuito Chico, Punto Panorâmico e Cerro Otto – Passeio onde teremos o primeiro contato
com a belíssima natureza que rodeia Bariloche. Este “circuito” é feito dentro do Parque
Nacional Nahuel Huapi e passaremos por lugares como o Hotel Llao Llao, Arroyo Lopes, Cerro
Otto, Punto Panorâmico e Lagos Nahuel Huapi e Perito Moreno. No retorno do Circuito
finalizaremos nosso primeiro dia no magnífico Cerro Otto e sua famosa confeitaria giratória.
Noite em uma das fantásticas danceterias da cidade.
3o Dia – Bariloche
Cerro Catedral - Neste dia teremos o primeiro contato com o Ski, um dos esportes que mais
cresce no mundo, e com o Cerro Catedral, o maior centro de ski da América do Sul. Na
montanha teremos aula com instrutores com todo o equipamento necessário, além da roupa
de neve e o ski-lift(ascensão). À noite saída para uma das danceterias de Bariloche.
4o Dia – Bariloche
Rollbob - Manhã livre. À tarde faremos uma descida pelo Cerro Viejo em carrinhos por um
tobogã gigante. Adrenalina pura!!! À noite festa em uma das danceterias de Bariloche.
5o Dia – Bariloche
Piedras Blancas - Piedras Blancas foi o primeiro centro de ski de Bariloche, hoje o esporte
praticado é o SkiBunda, mini trenós para deslizar nas inúmeras pistas da montanha, é um dos
passeios mais divertidos da semana. Noite em uma das danceterias de Bariloche.
6o Dia – Bariloche
Four Trax – Prepare-se para participar de um rali em motos quadriciclos. Four Trax fica dentro
da mini fazenda Tambo Viejo. Consiste em um circuito especialmente feito para as corridas de
quadriciclos. Além disso você irá participar de várias jogos com as próprias motos. Diversão
garantida. À noite conheceremos mais uma danceteria de Bariloche (noite opcional).
7o Dia – Bariloche
Cerro Catedral (Opcional)- Último dia no paraíso. Para a despedida nada melhor que um dia
inteiro de Ski ou SnowBoard no Cerro Catedral. Aula com instrutores com todo o equipamento
necessário, além da roupa de neve e o ski-lift(ascensão). À noite saída para uma das
danceterias de Bariloche (noite opcional).
8o Dia – Bariloche / Rio de Janeiro
Após café da manhã sairemos do hotel rumo ao Aeroporto Internacional de Bariloche para
embarcarmos na viagem de retorno. Chegada no Aeroporto Internacional e até nossa próxima
viagem.
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Serviços Incluídos:













Passagem Rio de Janeiro/ Bariloche/Rio de Janeiro
Traslados In/Out
07 Noites de hotel – Categoria Estudantil
Café da manhã, almoço e jantar (Lanche Pós Balada)
Seguro e assistência médica completa 24h – Travel Ace
Coordenadores e Guias da Join Us
Controle de acesso no hotel, passeios e discos
Transporte exclusivo para os grupos da The Best em Bariloche
Pontos de atendimento – aeroporto, centro e Cerro Catedral
Roupa especial de neve durante toda a semana
Kit Viagem
Reunião pré-viagem

Passeios Incluídos:










Circuito Chico e Punto Panoramico
Cerro Otto (Confeitaria giratória) – Ascenção e Choco Dance
Piedras Blancas – Ski Bunda c/ lanche
Four Trax – corrida de motos quadriciclo c/ lanche – Roupa de Barro inclusa
01 Dia completo de ski no Cerro Catedral (traslado, equipamento, aula e ascensão)
Descida em Rollbob - Tobogã Gigante
Fábrica de Chocolate
04 Danceterias c/ transporte
Traslado em todas as excursões

Preços p/ pessoa:
Hotel Cat. Estudantil – Interlaken, Lagos Andinos,
Winter Suites ou similar (saídas 17 e 18 de julho)
Pagamento até 24 de fevereiro

Quádruplo

Triplo

Duplo

US$ 2230

US$ 2280

US$ 2340

Pagamento de 1º de março a 28 de abril

US$ 2310

US$ 2360

US$ 2420

Pagamento de 2 de maio a 30 de junho

US$ 2360

US$ 2410

US$ 2470

Não inclui taxas- US$ 169,00.

Formas de Pagamento:
Até 24 de fevereiro
- Entrada de 20% + txs e saldo em 06 x iguais no cheque pré
ou
- Entrada de 20% + txs e saldo em 07 x no Master ou Visa
De 1º de março a 28 de abril
- Entrada de 20% + txs e saldo em 04 x iguais no cheque pré
ou
- Entrada de 20% + txs e saldo em 06 x no Master ou Visa
De 2 de maio a 30 de junho
- Entrada de 20% + txs e saldo em 03 x iguais no cheque pré
ou
- Entrada de 20% + txs e saldo em 05 x no Master ou Visa
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