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GOLFE NA PATAGONIA ARGENTINA 
 

CHAPELCO / ARGENTINA 
2 noites Chapelco, 02 rodadas campos design de Jack Nicklaus e Greg Norman  

 

BARILOCHE / ARGENTINA 
3 noites Bariloche com hotel Llao Llao, 02 rodadas Llao LLao GC e Arelauquen GC 
 

PROGRAMA DETALHADO  

Dia 1 

• Voo SP/ Chapelco via Buenos Aires 

• Receptivo aeroporto e traslado para o Hotel.  

• Tarde livre para desfrutar da piscina e SPA do Hotel. 

 

Noite Livre. Sugerimos escolher um dos 2 restaurantes do hotel, o Las Astas ou o Los Coirones.  
 

Dia 2 

• Manhã – Golfe no Chapelco GC 
Não golfistas sugerimos visitar a cidade de San Martin de Los Andes que fica a 30min. do hotel ou 

optar por um Tour de barco pelos lagos. ( tour não incluso no pacote) 

 
Noite Livre. Sugerimos algum dos restaurantes locais para conhecer a culinária regional de San 

Martin. 
 

Dia 3 

• Tee time no El Desafio GC. 

• Check out e saída para o traslado para Bariloche seguindo a rota dos 7 lagos  
Uma viagem de carro por estradas cênicas nos leva em aproximadamente 3h30min de Bariloche a cidade de San 
Martin de Los Andes. A rota é conhecida como rota dos 7 lagos, passando pelos lagos, além de passar pela floresta 

da Patagônia dominada por diferentes tipos de espécies nativas, como os Ciprestes da cordilheira. 
• Check in no Hotel Llao Llao. 

 

Noite: Escolher um dos restaurantes do Hotel, desfrutando de um “fondue” de queijo no restaurante 
Patagônia ou uma parrila no restaurante Los Césares.  (Jantar não incluso no pacote) 

 
Dia 4 

• Manhã – Traslado para o Arelauguen GC e retorno ao Hotel. 

Não Golfistas, city tour de ½ dia pelos lagos e retorno ao hotel. 

 
Tarde e Noite Livres. Sugerimos pegar o traslado do hotel e visitar a cidade de Bariloche. 

 
Dia 5 – Segunda 19 de Novembro   

• Manhã - Tee time no Llao Llao   
Não golfistas, sugerimos passeio pelas trilhas da reserva natural que circunda o Hotel Llao Llao  
 
Noite livre 

 
Dia 6 – Terça 20 de Novembro 

• Check-Out e traslado para o aeroport 
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PACOTE CHAPELCO 
 

       

 

SERVIÇOS INCLUSOS CHAPELCO  

• 3 dias / 2 Noites de hotel com café da manhã no Loi Suites Hotel*****, em apartamento categoria 

Golf View dentro do complexo Chapelco Golf & Resort  

• Traslado Aeroporto San Martin del Andes / Loi Suites Hotels 

• Traslados para os campos, green fees e golf car em ambos campos 

• 2x 18 buracos em Chapelco GC e El Desafio GC  

• Traslado privativo Chapelco / Hotel Llao Llao pela rota dos 7 lagos  
 

 

Loi Suites Chapelco Hotel*****  

Localizado em uma área de 226 hectares, dentro do Complexo Chapelco Golf e Resort, integrado ao 

impressionante cenário natural cercado pela Cordilheira dos Andes, o Hotel se encontra a 7km do Aeroporto de 
Chapelco e a 18km da Cidade de San Martin de los Andes. Seus 85 apartamentos possuem vista para as 

montanhas e para o Campo de Golfe projetado com participação de Jack Nicklaus. O Hotel possui internet, 2 
restaurantes e snack bar, Adega de Vinhos, Piscina interna e externa Academia, Sala de leitura e de Jogos. 

 

Chapelco Golf Clube 

Escolhido para sediar em novembro de 08 a 11/11/2018 o PGA Tour Latin América, o campo de 18 buracos foi 

o primeiro desenhado por Jack Nicklaus na América Latina. Fica dentro de um complexo que reúne um 
condomínio de casas e hotel, onde estaremos hospedados. Considerado um dos melhores campos da América 

Latina. 
 

El Desafio Golf   

O primeiro campo desenhado por Greg Norman na América do Sul fica em uma região impressionante, cercada 

pelos fiordes da Patagônia Argentina e considerado o que oferece as vistas mais bonitas. O campo conta com 

9 buracos e fica a 10 minutos do hotel.  
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PACOTE BARILOCHE 

 

    

 

 
SERVIÇOS INCLUSOS BARILOCHE 

• 4 dias / 3 Noites de hotel com café da manhã no Llao Llao Resort, golf e Spa *****  

em apto duplo compartilhado na categoria vista lago (Bustillo Building) 

• 2x 18 buracos em Llao Llao GC e Arelauquen GC  

• Traslados para os campos, green fees e carrinho de mão em ambos campos 

• Traslado Hotel / Aeroporto 

• Tour privativo pelo parque nacional para não golfistas  

• Jantar de Encerramento. Bebidas não inclusas. 
 

 

Llao Llao Resort Golf & Spa*****  

Localizado em um grande parque de 15 hectares integrando o campo de golfe de 18 buracos com marina, praia, 

solário, piscina climatizada interna e externa de infinita, SPA e Health Clube com sauna, Fitness Center e 4 

restaurantes. O Hotel conta com duas alas: Ala Bustillo e Ala Moreno. A primeira fica no prédio principal, possui 

162 quartos com vista para os lagos Moreno, Nahuel Huapi e Cerro López. A Ala Moreno, mais moderna dispõe 

de 43 apartamentos Studio e Suítes de Luxo.  

 

Arelauquen GC 

Campo localizado no exclusivo Arelauquen Golf & Country Club, localizado é 20min. de Bariloche e 40min. do 

Llao Llao; trata-se um dos melhores campos da Patagônia. Construído em terreno montanhoso integrado á 
paisagem, proporciona desafios ao jogador e uma incrível vista da região.  

 

 

Llao Llao Golf Clube 

Seus 18 buracos são únicos, com paisagens de 360°. Em meio de um imponente marco de montanhas, com 

cumes de neves eternas e lagos de águas cristalinas, gera um charmoso contraste com a profundidade do 

bosque centenário circundante e convida ao golfista a desfrutar de uma experiência inesquecível.  
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