UMA EXPERIENCIA UNICA
E TRES MANEIRAS DE VIVER.
Em pleno coração do Cerro Catedral, combinamos travessias
em motos de neve e quadriciclos com uma exclusiva proposta
gastronômica de qualidade e excelente serviço.
Nossas experiências convidam a desfrutar da natureza,
do encanto da montanha e seu bosque, atravessando córregos
até os 1400 mts de altura e ali, no aconchegante e renovado
ambiente do La Cueva, onde os sabores autênticos deleitaram
o nosso paladar.

NOTURNO
E JANTAR

La Cueva nos permite apreciar de uma
maneira diferente a majestosidade dos
bosques e o encanto da montanha nevada.
Em um extraordinário ambiente noturno,
La cueva oferece uma experiência única e
surpreenderá a todos com a degustação da
sua gastronomia regional oferecendo um
delicioso jantar de 3 passos.
19:00 - 22:00
Traslado opcional Hotel - Base do Cerro
Catedral - Hotel 17:30 - 20:30

Adultos R 1380 І USD 230
Crianças R 1180 І USD 185 (6 a 12 anos inclusive)

Apto para maiores de 6 anos.
Menores, consultar alternativa Mini SnowBus
Duração 2:30 horas aproximadamente.

AFTER
SKI

A tarde nos convida a aproveitar de uma
travessia exclusiva percorrendo 7 kms
imersos num ambiente natural inigualável
Combinamos quadriciclos e motos de neve
com um descanso no aconchegante e
renovado ambiente do La Cueva, para
apreciar uma deliciosa proposta da cozinha
regional, contemplando o entardecer do
Cerro Catedral.
16.30
Traslado opcional Hotel - Base do Cerro
Catedral - Hotel 15:00
Adultos R 1180 І USD 195
Crianças R 950 І USD 155 (6 a 12 anos inclusive)

Apto para maiores de 6 anos.
Menores, consultar alternativa Mini SnowBus
Duração 2 horas aproximadamente.

TRAVESSIA
DIURNA

Uma experiência que combina quadriciclos
e motos de neve com paradas em mirantes
naturais, atravessando córregos, apreciando
o encanto da montanha e o seu entorno
inigualável, visitando uma área do centro de
esqui que somente podem ser visitadas
com veículos todo-terreno.

10:00 - 11:15 - 12:30 - 13:45 - 15:00

Adultos R 800 І USD 120 1 ou 2 pessoas

Apto para maiores de 6 anos.
Menores, consultar alternativa Mini SnowBus
Duração 45´ aproximadamente.

IMPORTANTE
Valores expressos em reais. Sujeito a
alterações no momento da reserva.

As atividades combinam quadriciclos e
motos de neve, sendo possível a combinação de ambos veículos ou somente
um deles dependendo das condições
climáticas do dia.
Todas as travessias contam com guias
especializados na atividade que garantem a segurança e a informação adequada para a realização da mesma.
Todas las travesías cuentan con guías
especializados en la actividad que
garantizan la seguridad e información
para el desarrollo de las mismas.
Nossos veículos: Os veículos podem ser
conduzidos por adultos maiores de 18
anos ou de 17 anos apresentando carteira de motorista. E norma estrita por
razões de segurança e coberturas da
apólice.

Equipamento: capacete de uso obrigatorio são fornecidos em todas as atividades.
Capacidade: 30 passageiros. Grupos
e Incentivos, consultar programas especiais|2 pessoas por veículo em atividade
Noturno e After | 1 ou 2 pessoas por
veículo em atividade Diurno, a contratação neste último é por veículo.

Peso máximo permitido: 160 kgs. por
veículo.
Vestuário: Apresentar-se com roupa e
calçado para montanha impermeável.

Nossos veículos:
•Motos de neve SKI DOO GTX FAN 550F
•Quadriciclos CAN-AM modelo Oulander
Max XT 400HO // Bi-Plazas //4x4
•Habilitações de Fábrica

OS ESPERAMOS!

lacuevacatedralok

www.lacuevacatedral.com

Base Cerro Catedral + 54 9 294 4330005 | + 54 9 294 4484817
Reservas & Consultas + 54 9 294 4586539

