
 
PROGRAMA CAVALGADA 6 DIAS/5 NOITES 

 
 
 
DIA 1   BARILOCHE-CERRO  TRONADOR- VENTISQUERO NEGRO 
Chegada a Bariloche. Encontro no aeroporto e transfer à Hosteria Pampa Linda (trajeto de 77km desde o 
centro de bariloche e a 8 km da base do Cerro Tronador).  
O Tronador é um vulcão extinto, de 3.491 metros acima do nível do mar, que faz fronteira com o Chile e é a 
montanha de maior altura da região. Esta viagem é uma excursão, já que se passeia em torno do Lago 
Gutierrez e Mascardi, observando, durante o caminho, o Cerro Catedral, Cerro Bonete e Cresta de Gallo 
entre outros. A última parte do trajeto é realizada próxima do Rio Manso Superior até a sua nascente desde 
onde é possivel visualizar o imponente Cerro Tronador. 
 
Depois do almoço realizamos a primeira cavalgada: Ventisquero Negro. Um glaciar em retrocesso, 
alimentado pelas constantes e estrondosas avalanches de gelo e neve que desmoronam de uma parede de 700 
mts de altura. Esta capa de gelo permanente que cobre a montanha tem uma espessura de 60 a 90 mts e, 
durante todo o passeio, estamos focados nesta incrível paisagem de fundo incluindo as transparentes águas 
do Rio Manso e suas amplas praias de pedra. 
 
 
 
DIA 2   LAGUNA ILON 
Esta laguna está localizada em um lugar longínquo, onde há uma belíssima praia de areia, cujo espelhod e 
água nos mostra a elegante silhueta do Cerro Tronador. Neste dia, em especial, percorremos 3 horas de 
caminho, cruzando diversas vezes o Rio Manso, subindo por uma senda dentro de um bosque de Coihues e, 
uma vez que chegamos em uma certa altura, cavalgamos em linha reta por uma zona muito verde e úmida até 
chegar a Laguna Ílon, cujas águas são consideradas as mais quentes da zona. Terminado o almoço, 
continuamos o caminho por uma hora mais até o Mirador do Doctor. Desde este vertiginoso ponto 
panorâmico, é possivel observar uma maravilhosa paisagem dos vales e lagos (Lago Frey, Brazo Tristeza do 
Nahuel Huapi e a Laguna Ílon). Frequentemente podemos ver Condores, em casais ou em grupos, 
sobrevoando o lugar. Volta à Hosteria pelo mesmo caminho. 
 
 
 
DIA 3   GLACIAR CASTAÑO OVERO 
Uma vez terminado o cafá da manhã, começamos o passeio pelo vale, seguindo um velho caminho de subida 
ao Cerro Tronador. Em 3km cruzamos o rio e fazemos uma subida suave dentro de um bosque cheio de 
Coihues e Canas Colihues (algumas destas espécies possuem mais de 1000 anos e algumas árvores podem 
ter 3mts. De diâmetro  e 25 mts de altura). 
 
No último trecho, entre as copas das árvores, podemos adivinhar o grande espetáculo que se aproxima: uma 
parede de gelo de cores azul e branca. Também podemos encontrar no bosque uma fantástica cascata de 500 
metros de altura que cai desde a geleira e é proveniente dos topos mais altos do Cerro Tronador. 
 
Na parte superior da parede de pedras está o glaciar Castaño Overa, ameazante e pouco equilibrado. Com o 
avanço do glaciar desde o alto, blocos de gelo caem constantemente do penhasco. 
Contínuos e imprevisíveis desmoronamentos da geleira fazem com que o Cerro Tronador ganhe este nome, já 
que o ruido da caída de gelo é altíssimo! 
Com muita paciência é possivel ser testemunha da queda de toneladas de gelo. 



 
Regressamos à Hosteria aproximadamente as 14hs. O resto do día é livre para relaxar ou para explorar os 
arredores de Pampa Linda. Sugerimos uma curta caminhada at~e a Cascata Saltillo de las Nalcas.  
Este caminho é composto por um incrível anfiteatro e uma enorme cascata de água de 70 mts. Como 
resultado de tanta umidade, formou-se um jardim suspenso sobre os terraços de pedra. Topas Topas, 
Margaridas, Chilcos y morangos silvestres são algumas das espécies que podem ser encontradas neste lugar. 
 
 
 
 
DIA 4   CERRO VOLCANICO 
Esta é uma excursão exigente, mas que a recompensa visual faz com que valha a pena todo o esforço. 
Cavalgamos por um sinuoso e estreito caminho, sempre em subida, dentro de um bosque de Cohiues até 
chegar na Laguna Rosada (um lugar aberto e agradável, para fazer um breve descanso antes de continuar a 
subida). Logo, o bosque se abre e, progressivamente, vão aparecendo exemplares de Lenga as quais, em 
~epocas de outono, fazem contraste entre suas diversas cores. 
A Lenga é uma árvore de folhagens por temporadas, enquanto que o Colihue mantém suas folhas durante 
todo o ano. 
Atravessamos algumas pampas e o último trecho é completamente aberto sobre um terreno rochoso, até 
chegar na base do Cerro Volcánico. Lá deixamos nossos cavalos e empreendemos uma caminhada até a 
cume do cerro. A paisagem é espetacular, com vista para toda a cordilheira dos Andes, observando o Vulcão 
Osorno, o Cerro Puntiagudo (ambos localizados no Chile), o Lago Fonck, o Mallín Chileno e as agulhas do 
Cerro Catedral. Logo de fazer um picnic, voltamos para a Hosteria pelo mesmo caminho. 
 
 
 
DIA 5   VALLE DEL ALERCE 
Manhã livre para descanso e leitura. Almoço na Hosteria. Cavalgada pela tarde à cascata do Glaciar Alerce. 
O nome é oriundo de uma espécie de árvore que possui entre 30 a 40 mts de altura e cuja característica 
principal é a sua forma estreita e pontiaguda, corteza grossa, avermelhada e parecida a uma esponja. 
São encontrados poucos exemplares nesta região, já que o Alerce encontra como habitat ótimo o Chile. 
O passeio é muito relaxante, segue o curso do rio Alerce e cruza diversas vezes o mesmo. A água tranquila, 
de cor verde esmeralda, e o estreito vale cheio de montanhas são o ambiente ideal de muitas aves. Entre elas 
estão o Pássaro Pescador, conhecido como Martin Pescador) e o Pica Pau. 
A umidade do local também é propícia para o crescimento de musgos e diversos fungos silvestres. Ao longe 
escutamos o ruido de uma estondosa caída de água. É um fabuloso cenário andino patagonico. 
 
 
 
DIA 6   PAMPA LINDA- BARILOCHE 
A saída de pampa Linda deve ser planificada antes das 9 horas da manhã, Senão será necessário esperar até 
as 16 horas, já que o caminho fecha por determinação de Parques Nacionales. 
 
Opcional: saindo de manhã, é possível organizar uma atividade extra neste día, por exemplo: excursão de 
Rafiting no Rio Manso inferior (grau II e III), ou um dia de campo no paradisíaco Complexo Turistico Los 
Baqueanos, para desfrutar uma cavalgada e/ou passeio em kaiak, e um saboroso churrasco patagonico de 
almoço em frente al Lago Gutierrez. 
 
 
 
 
http://www.hosteriapampalinda.com.ar 
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