
                                                                                                 
 

 

Chegou a época mais aguardada de Bariloche! Confira o que fazer 

durante temporada de Neve  
O inverno é exatamente quando a cidade recebe o maior número de turistas 

e oferece uma gama intensa de atividades, gastronomia e neve  

 

 

Localizada na Patagônia Argentina, 
Bariloche é uma cidade privilegiada, 
construída na beira do lago e do parque 
Nahuel Huapi, o que confere a ela 
paisagens belíssimas e muita natureza. 
Além disso, sua região geográfica faz com 
que tenha estações do ano bem definidas, 
com isso, durante o inverno as 
temperaturas caem e chegam a -10°C. 
Portanto, pode começar a pegar o 
equipamento porque a Temporada de 
Esqui de Bariloche 2019 vai ser especial.  
 
Entre as várias opções de esportes na neve 
tem, desde o consagrado snowboard, até 
o trenó e o e esqui nórdico.  

Para quem gosta de alturas, tem esqui alpino e pistas incríveis a 2.000 metros de altura.  
 
E é de 2 a 5 de agosto que inicia a Festa Nacional da Neve, em homenagem à cultura 
das montanhas. Combinando eventos tradicionais com experiências novas, a festa abre 
a temporada do principal centro de neve da Argentina. Na montanha, uma das atrações 
mais aguardadas é a espetacular Descida das Tochas, onde todas as equipes e escolas 
de esqui, ao entardecer, descem as encostas com tochas acesas. Uma experiência 
iluminada e emocionante. 



                                                                                                 
 

 

 
 
O que fazer em Bariloche? A pergunta certa é o que não tem para fazer! 
 
Há também uma variedade de excursões disponíveis na região, que levam o turista por 
bosques cobertos de branco. Aa volta fica garantida por um jantar em família, a dois ou 
com amigos, com muitos frios, cordeiro, truta e a melhor cerveja artesanal. O doce? Por 
conta dos chocolates artesanais, típicos de Bariloche. Abaixo, uma lista de lugares 
incríveis, que valem a visita durante esta época mágica. 
 
Cerro Catedral 
Nesse monte está o melhor centro de esqui da América Latina, com uma das maiores 
superfícies esquiáveis (600 hectares). São 120 quilômetros de pistas e os melhores 
instrutores para aprender a esquiar com seus amigos ou a família. Lá também tem 34 
meios de subida com capacidade para transportar 34 mil pessoas por hora e 13 estações.  
 
Piedras Blancas 
Um ótimo lugar para as crianças (e para você, que já é adulto, mas também quer se 
divertir). São 3 mil metros de pistas para andar de trenó e uma tirolesa para sobrevoar 
paisagens lindas. Venha também para aprender a esquiar ou praticar snowboard na 
melhor escola e com as pistas mais exclusivas. 
 
Centro de Esqui Nórdico 
Mais de 10 quilômetros de pistas para todos os níveis de habilidade, ladeadas por lindos 
bosques com lengas centenárias. É a combinação perfeita de esporte e natureza, ideal 
para aproveitar a neve com os amigos ou a família. Para quem gosta de aventura e boa 



                                                                                                 
 

 

culinária, pode ainda embarcar na “Noite Nórdica” –  uma das atividades mais desejadas 
pelos brasileiros que visitam Bariloche. Consiste em realizar uma travessia em potentes 
quadriciclos que andam na neve por dentro do bosque nevado, seguido de um farto 
jantar que inclui queijos, frios defumados sopas e empanadas. Sem esquecer do fondue! 
Ideal para uma noite fria. Uma sobremesa típica e deliciosa fecha a agenda! Além de 
vinhos Aargetinos. 
 
Roca Negra no Monte López 
Caminhos incríveis para percorrer a montanha em um 4x4. Excursões para caminhar 
pela neve com raquetes e chegar a lugares inesquecíveis em um passeio mágico de uma 
hora e meia de duração. Recomendados para todas as idades, só basta botas, agasalhos 
e um espírito aventureiro. 
 
Albergue de Montanha Extremo Encantado 
Da base do monte López, partem jipes 4x4 que levam você até um albergue de 
montanha localizado a 1.260m de altura. Depois de caminhar na neve com raquetes, 
chega a hora de almoçar em um cenário de sonho. Vai ficar para dormir? Uma noite 
inesquecível, com o imponente lago Nahuel Huapi ao fundo, está à sua espera. 
 
Espacio Neumeyer  
Viva uma experiência diferente em uma caminhada por trilhas cobertas de neve, em um 
bosque totalmente branco, até uma lagoa congelada. Chegou a hora de voar pela neve 
de trenó e direto para o almoço. A gastronomia do Espacio Neumeyer é famosa, e o 
melhor é poder saborear tudo em frente a um bosque místico, um espaço único na 
Patagônia. 
 
Refugio Arelauquen 
 
O passeio é feito na ladeira sul do Cerro Otto, onde a neve se mantem por mais tempo, 
já que o sol ali não é constante. A partida acontece em frente ao Lago Gutierrez, a cerca 
de 30 minutos do centro de Bariloche. A recepção fica geralmente por conta de delícias 
gastronômicas locais, com tábuas de frios e bebidas. Que tal dirigir motos de neve pela 
montanha em plena noite ou ao entardecer, disfrutando de uma gastronomia deliciosa 
dentro de um restaurante no alto da montanha? Perfeito, né? São cerca de 20 minutos 
percorrendo por uma trilha com neve em uma moto de neve (snowmobile). A vista é 
linda e o passeio é pura emoção. 
 
La Cueva 
Proposta muito parecida com “El Refugio” e a “Noite Nórdica”, onde embarca-se em 
quadriciclos ou em motos de neve (snowmobile), regado a um combo que inclui um 
jantar maravilhoso dentro de cavernas natural. 
 
Comer e beber bem! 
 



                                                                                                 
 

 

A gastronomia de Bariloche é bem rica e traz os pratos e elementos clássicos da culinária 

Argentina, além dos ingredientes únicos da região da Patagônia. A cidade possui alguns 

dos melhores restaurantes do país, além de produções artesanais locais espetaculares 

como o chocolate e a cerveja. O doce é produzido por dezenas de chocolaterias na 

cidade. Ao total, são mais de 1000 toneladas por ano. Durante o período frio vale 

experimentar os deliciosos chocolates quentes, que trazem combinações e sabores 

únicos. Outro grande produto é a cerveja. Elas são produzidas em cervejarias locais com 

ingredientes únicos. Para conhecer várias marcas, é possível fazer o circuito cervejeiro 

que passa pelas fábricas onde é feita a degustação da bebida. Já para os amantes da 

carne, a dica é experimentar os peixes dos lagos da região. Truta e salmão são os grandes 

atrativos. Além disso, tem pratos com carne de carneiro e de javali, muito apreciados.   

 
O que você precisa saber sobre o inverno 
 
TEMPORADA DE INVERNO 
21 de junho a 20 de setembro. Os dias são frios com precipitações de neve. As 
temperaturas oscilam entre 0º e -10º. 
 
VESTUÁRIO 
Para a neve, o segredo está em conhecer as propriedades dos materiais e levar no 
mínimo dois casacos impermeáveis. 
 
COMO DIRIGIR NO GELO 
Utilize líquido anticongelante. Não acelere nem freie bruscamente e utilize as marchas. 
Coloque correntes para gelo e neve nos casos de extrema necessidade. 
 
DICAS 
A voltagem é de 220 V e as tomadas são TIPO I. Telefones: DDI +54 / DDN 294. Os 
supermercados não fornecem sacolas plásticas. 
 
BANCOS 
Horário: de segunda a sexta, das 8h às 13h. A moeda é o peso argentino. 
 
ESTACIONAMENTO 
Na cidade o estacionamento é pago. Não se esqueça de adquirir crédito virtual nos 
pontos de venda autorizados. 
 
PARA ATRAVESSAR A FRONTEIRA DO CHILE 
Requisitos de documentação 
 
Mais Informações: https://www.barilocheturismo.gob.ar/br/home  
Facebook: facebook.com/BarilochePatagoniaBR 
 

https://www.barilocheturismo.gob.ar/br/home


                                                                                                 
 

 

Atendimento à Imprensa – Bariloche 
MAPA Comunicação Integrada 
Maryon Machado - Assistente de Comunicação  
maryon@mapacomunicacao.com.br 
Estela Marques – Gerente de Contas  
estela@mapacomunicação.com.br 
Marcia Leite – Diretora de Comunicação 
marcia@mapacomunicação.com.br 
+ 55 (11) 5096-3137 / (11) 2507-6867  
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