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Bem-vindo ao guia de

Los Lagos! Queremos te

mostrar mais a respeito

dessa bela região.

Neste guia você poderá

conhecer mais sobre as

curiosidades, localização e

clima..

Temos dicas muito

legais pra você aproveitar

cada minuto da sua viagem

e não perder tempo. Vem

com a gente, vamos

descobrir um pouco mais

sobre a região dos Lagos.

APRESENTAÇÃO



Localizada no centro sul do Chile e a

950 km de Santigo, a região de Los

Lagos é banhada a oeste pelo Oceano

Pacífico e faz fronteira a leste com a

Argentina.

Tem um território total de

48583,6km², recortados por lagos de

origem glacial, vulcões com picos

nevados e parques nacionais a região

detém a 7° posição do Chile em

população e sua capital é Puerto Mont.

Devido ao seu fácil deslocamento

entre os pontos turísticos, e a sua

diversidade de belas paisagens naturais,

Los Lagos do Chile é um roteiro muito

procurado pelos turistas que gostam de

viajar no inverno.

LOCALIZAÇÃO



O clima na região é bem marcado pelas

temperaturas baixas e umidade alta, sua

média anual é de 10° a 13° C.

As chuvas predominam na região

basicamente o ano inteiro chegando a um

índice pluviométrico de 1200 a 3000mm de

agua precipitada, Mas nos primeiros quatro

meses do ano, durante o verão e inicio do

outono elas são menos frequentes e a

temperatura do ambiente fica mais

agradável, com as máximas do dia próximo

a 25° C.

Já nos meses de inverno e primavera as

chuvas se intensificam em Los Lagos,

porém em seus muitos dias de tempo

aberto, os picos nevados dão um charme

todo especial na paisagem.

CLIMA



Puerto Varas que é das cidades mais

visitadas da região, ela conta com mais

atrativos de atividades diurnas do que

noturnas, mas há boas opções para quem

gosta de aproveitar o dia até de

madrugada.

O jantar, muitas vezes em horário de

clima ameno, é um ótimo momento para

conhecer um restaurante bacana, tomar

vinho e bater papo com os companheiros

de viagem, ou mesmo para fazer novas

amizades.

Se você é do time dos que preferem

fazer uma programação leve, jantar em um

bom restaurante é uma excelente pedida. A

cidade conta com bons locais para ir à noite

e fazer uma bela refeição em um ambiente

aconchegante e no calor de uma lareira.

VIDA NOTURNA



CURIOSIDADES

Descubra algumas 

curiosidades que nunca lhe 

contaram sobre Los Lagos



1 – Devido a sua colonização alemã na metade do

século XIX Puerto Varas é considerada a irmã

Chilena da cidade serrana Gramado no Rio Grande

do Sul, além das semelhanças na arquitetura e no

clima temperado a culinária também é marcada pela

influencia alemã.

2 – Os Saltos do Patrohué, são pequenas quedas de

agua de cor esverdeada, que formaram-se devido a

uma antiga erupção que irrompeu as lavas na ligação

entre os lagos Llanquihué e Todos os Santos dando

origem a essa maravilhosa formação geográfica. Ponto

turístico indispensável pra quem visita a região.

CURIOSIDADES



3 – Outra visita indispensável é o colossal

Osorno, vulcão adormecido a quase dois

séculos que domina a vista de varias partes

da região, seu pico nevado que já foi caminho

para a lava, hoje da lugar a uma estação de

esqui que mantém seus teleféricos em

atividade o ano inteiro para visitantes.

4 – A capital Puerto Montt, não é uma

cidade tão atraente quanto as suas

vizinhas, mas é um excelente ponto de

partida e conta com algumas construções

históricas que são um marco na

arquitetura da região.

CURIOSIDADES



6 – Frutillar é uma cidade marcada por sua

colonização alemã, a arquitetura da cidade é o

seu trunfo turístico, não há quem não se

fascine ao andar por suas ruas limpas,

organizadas e rodeadas de jardins e

construções em madeira do final do século 19.

CURIOSIDADES

5 – Puerto Octay, que já foi um importante e

movimentado porto lacustre, hoje, parece suspensa no

tempo, as construções no estilo germânica que dão ar

europeu a cidade, e a bela vista para o lago fizeram

desse local uma região muito agradável e tranquila.



DICAS

Dicas valiosas para você 

viver uma experiência 

inesquecível na cidade 



- Pra quem procura uma aventura a neve, a dica é

fazer a subida do vulcão Osorno pelas tilhas de

trekking, ou senderismo como é conhecida essa

pratica em espanhol.

DICAS
- Uma dica para vestimentas é ter pelo menos um

casaco pesado na mala, botas ou tênis

impermeáveis são uma boa pedia, mas não é

obrigatório.

Por outro lado um bom conjunto de gorro, luvas

e cachecol é indispensável pra quem não quer

passar frio. Roupas térmicas são ideais, pois

mantêm o corpo aquecido sem fazer volume na

mala. Protetores solar e labial e óculos de sol

também são bem-vindos já que os raios uvs

causam danos mesmo na ausência de calor.



DICAS
- Pra quem gosta de aproveitar as viagens pra

acrescentar um pouco de conhecimento ao seu

intelecto, ficará satisfeito em saber que a região conta

com diversos museus que contam a história e

surgimento de cada cidade com os imigrantes que as

colonizaram.

- Há quem viaje com interesse apenas na culinária

local, pois bem, essas pessoas encontrarão em Los

Lagos inúmeros restaurantes que irão superar as suas

expectativas, tanto em comodidade e aconchego assim

como nos cardápios diversificados e preços acessíveis.



COMIDAS TÍPICAS

Saiba quais são os pratos e 

sabores chilenos



COMIDAS TÍPICAS

- Assim como nas outras regiões do Chile, a

culinária em Los Lagos foi fortemente

influenciada pelos seus colonizadores

europeus, mas devida a sua composição de

inúmeros lagos, os cardápios foram deixando

de lado a carne vermelha e incluindo peixes e

frutos do mar, como proteína principal.

Em Chiloé a preparação do Curanto (prato

tradicional de origem indígena) é quase uma

cerimonia de reverência a cultura dos povos

antigos, devido ao seu modo de preparo distinto

e ao seu sabor exótico o Curanto é uma iguaria

para quem visita a região.



HISTÓRIA

Passeie entre o passado e o 

presente relevantes da 

cidade



A sua história remonta ao século 16, quando o forte de Quinchilca foi fundado por parte dos

conquistadores espanhóis que se estabeleceram depois da missão de Quinchilca onde tiveram

assistência dos missionários capuchinhos italianos. Após a missão o forte foi desmontado e as pessoas

se mudaram para a sua localização atual, dando origem a Collilelfu, que seria um importante ponto de

parada e abastecimento na linha prevista para a ferrovia trans-andino entre o projeto San Martin de los

Andes (Argentina) e Valdivia e que consistia em fazer a rota Valdivia Antilhue-Los cruzando por uma

ponte o Lago Riñihue, porém, posteriormente as balsas foram usadas para cruzar Lago e o projeto da

linha ferroviária para San Martin foi finalmente desmantelada.

No entanto Los Lagos foi fundada oficialmente em 1891 após sua transferência do vale de

Quinchilca para o vale de Collilelfu;

HISTÓRIA



A viagem para Puerto Varas

é muito simples de ser feita, já

que as companhias aéreas, tais

como; Aerolineas Argentinas,

Gol, Latam e Avianca, realizam

voos semanais com saída de

Guarulhos–SP, com conexões

em Santiago ou Buenos Aires. E

a documentação exigida é

apenas o passaporte ou RG

validos e em bom estado. (a

vacina contra febre amarela não

é obrigatória, mas indicada).

Mas para um aproveitamento completo a Elos Travel sugere a viagem terrestre de carro ou ônibus, já que

essa forma de transporte oferece uma experiência única e deslumbrante das paisagens que se encontram

pelo caminho até a região dos lagos, que são tão fascinantes quanto o destino final.

VIAGEM

Clique aqui e veja nossas opções de circuitos terrestres até a região de

Los Lagos: http://elostravel.com.br

http://elostravel.com.br/conteudo/506/circuitos-andinos

