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Cerro Catedral é um centro de 
atividades de montanha que opera 
durante as quatro
temporadas do ano e procura 
ampliar suas atrações fora de 
sazonalidade. Sua principal
atividade ocorre durante a 
temporada de inverno, com uma 
grande variedade de serviços e
diferentes propostas para a prática 
de esportes de neve. Além disso, 
para aqueles que querem
desfrutar da montanha além do 
esporte, Catedral oferece diferentes 
passeios através dos
meios de elevação, como incríveis 
pontos gastronômicos, caminhadas 
e as espetaculares vistas
panorâmicas da Cordilheira do 
Parque Nacional dos Andes e do 
lago Nahuel Huapi.

CERRO 
CATEDRAL



NOSSOS VALORES
EXPERIÊNCIAS
Nosso objetivo é transformar cada visita ao Cerro Catedral em momentos
verdadeiramente inesquecíveis. Queremos que nossos visitantes vivam novas experiencias em
uma montanha que ofereça um vasto leque de atividades durante as quatro estações do ano.

DIVERSÃO
Buscamos sempre aprimorar as propostas de entretenimento e recreação para
oferecer atividades para todos os perfis de visitantes, oferecendo-lhes esportes, eventos
especiais e gastronomia.

SEGURANÇA
Entre nossos pilares está o cuidado e a proteção para cada um de 
nossos visitantes. Para isso, priorizamos o trabalho feito durante 
todo o ano na manutenção dos meios de elevação, 
infraestrutura e trilhas, bem como cuidamos de
um profundo trabalho de conscientização para
o uso de capacetes durante a prática dos 
esportes de neve. 



O QUE HÁ DE NOVO
2019 

Ano após ano, Cerro Catedral investe em melhorias nas instalações 
e serviços do centro de esqui para oferecer aos seus visitantes sua 
melhor experiência de neve.

• Expansão do Play Park: um novo Magic Carpet foi instalado, 
esteira rolante que é um meio fácil e confortável para aqueles que 
estão começando a praticar esqui ou snowboard. Este setor, 
dedicado aos iniciantes e localizado no centro da base e nos
pés da montanha, é uma área que recebeu grandes investimentos 
e se desenvolveu muito nos último s anos através dos novos meios 
de elevação e da instalação dos novos canhões ultra tecnológicos 
para fabricação de neve, oferecendo a melhor experiência.

• Para a temporada de 2019, foram realizadas melhorias e 
extensões de pistas com novas variantes que permitem que cada 
visitante desfrute Cerro Catedral ao máximo.
A pista ‘Panoramica’ é uma das favoritas, já que através dela é 
possível percorrer toda crista da montanha desde a estação Nubes 
até Piedra del Condor, sempre emoldurada pelas vistas fabulosas 
da Cordillera dos Andes e dos lagos de Bariloche.

• O Snow Park veio com novos recursos e um novo nome e 
identidade visual: Catedral Snow Park. Este setor é dedicado aos 
fãs de adrenalina e tem novos módulos que exigem o máximo de 
esquiador. Como acontece todos os anos, ele é palco do Big Air
de Sudamerica, e recebe diferentes competições ímpares que 
deixam os espectadores sem fôlego!

• O sistema de neve artificial ganhou novidades e foi expandido, 
garantindo mais e melhores dias de esqui para todos. Este ano 
investimos em uma nova sala de bombeamento automático de 
neve artificial, além de um novo canhão de neve TF10
na base. Há poucos anos, pesados investimentos foram feitos no 
sistema para garantir neve em setores mais complexos para a 
precipitação natural.



Bariloche é a capital nacional do turismo de 
aventura, chocolate e neve, localizado no Parque
Nacional Nahuel Huapi, patrimônio mundial desde 
1981, na Cordilheira dos Andes. É uma das
cidades mais visitadas da Patagônia, oferecendo 
mais de 29000 leitos que variam de hotéis de
luxo a chalés e camping. Possui um polo científico e 
tecnológico. Turismo é a principal
atividade econômica da cidade:

¿ONDE ESTAMOS?

Bariloche, Patagônia Argentina.

Neve Pesca Gastronomia Golf Eventos e
Convenções

Aventura
outdoor



Altura do cume: 2180 metros

Altura da base: 1030 metros

Área Esquiável: 1200 hectares

Desnível esquiável: 1150 MTS

Comprimento máximo Esquiável: 9 km

Inclinação mínima: 3º

Inclinação máxima: 60o

Clima no Inverno: Média máxima: 6,4 C

Média mínima:-1.4 C

Clima no Verão: Média máxima: 21,5 C

Média mínima: 6,4 C

A MONTANHA



Sede do SKI PATROL CONGRESS - FIPS 2019

Premio World Ski Awards 2014/2017.

Sede Copa del Mundo Snowboard Cross 2017.
600 mil visitantes a cada inverno.

Mais de 34 meios de elevação.
A infra-estrutura mais completa e desenvolvida na América do Sul.

A apenas meia hora da cidade e do Aeroporto 
Internacional de Bariloche.

Dois amplos estacionamentos com serviço
de transporte até os meios de elevação.

Uma base com todos os serviços: 7000 camas de Hotel aos pés da 
montanha, lojas para aluguel de equipamentos, escolas e clubes de 
ski, gastronomia, shoppings, bancos e até mesmo serviços de saúde.

A PROPRIEDADE OFERECE ATIVIDADES
AO LONGO DE TODO O ANO.



HISTORIA
1936-1956 ORIGENS
A Administração de Parques Nacionais contrata 
o esquiador Hans Nobl, e ele define que as
encostas do Cerro Catedral são as mais 
recomendadas para uma estação de ski. Durante 
este
período, as estradas de acesso à Catedral são 
desenhadas e os primeiros meios de elevação da
base até 1700 metros são instalados.
Em 1938 a primeira competição esportiva foi 
realizada no Cerro Catedral.
Na década de 1940, as primeiras escolas de 
esqui foram fundadas, entre elas a de Catherine
Reynal, que financiou com seus próprios meios 
jovens de Bariloche que não tinham condições
para equipamentos e aulas.

1957-1986 PROJEÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
MEIOS DE ELEVAÇÃO
Cerro Catedral sediou, pela primeira vez, o 
Campeonato Sul-Americano de Ski.
Em 1964, foi instalado o primeiro teleférico até 
uma das extremidades da montanha, chamada
Lynch. Este meio de elevação conectou a 
Estacion Superior de Cable Carril ao cume. 
Neste mesmo período, se iniciou a instalação de 
outras 2 seções de lifts, que hoje levam a Piedra 
del Condor. O T-bar em Punta Nevada é 
instalado e, um ano depois, o primeiro Snowcat 
é adquirido. 
A Federação Internacional de SKI (FIS) 
homologou, em 1973, as pistas do Cerro 
Catedral para competições internacionais. Estas 
competições ocorrem até hoje.

1987-2019 CONSOLIDAÇÃO E RESCIMENTO
Durante este período, o maior crescimento do 
centro de esqui foi dado a partir de 
investimentos, comprometimento e muito 
trabalho da equipe, que hoje resultam na ampla
oferta que a Catedral tem para aqueles que 
visitam o centro de esqui.
Na 1996, Catedral Alta Patagônia assume a 
concessão e lança um novo plano de 
modernização. O lift “Militares” é criado e um 
anos depois “Sextuple” ganha expansão até seu
ponto final atual. Instalam também o lift 
“Quadruple”. Neste mesmo momento, é criado 
o primeiro Snow Park da América do Sul.
Um dos marcos da história de Catedral 
aconteceu em 2004, a unificação das encostas 
sul e norte, sob a concessão de Catedral Alta 
Patagônia, dando início ao Segundo Plano de
Modernização que dobrou a capacidade de 
transporte atraves dos meios de elevação. Em
2006, TC Amancay, TS del Bosque, TS Diente de 
Caballo, TS Nubes, TS Triple Park e TS Lynch já
estavam em operação.
Em 2014, um grande investimento foi realizado 
ao serem instalados um novo sistema de
fabricação de neve, 12 canhões de alta 
tecnologia, além de 2 Magic Carpets na base.
Em 2017, outro grande investimento aconteceu: 
toda frota de Snowcats foi trocada e 4 
Pistenbully 600 foram incorporados. Estas 
máquinas permitem alcançar uma melhor 
qualidade de pistas nas áreas mais difíceis da 
montanha, garantindo uma melhor experiência 
aos esquiadores.

Entre 2018 e 2019, dois novos Magic Carpets 
foram instalados na base e novos canhões de
neve F10 foram adquiridos da Techno Alpin, 
além da criação de uma nova sala de
bombeamento automática, que melhorou o 
sistema de fabricação de neve.

Atualmente, Catedral tem a maior infra-estrutura 
disponível dos centros de inverno da
Argentina, a maior superfície de pistas e 
caminhos e uma capacidade de transporte de
esquiadores por meios de elevação maior do que 
a soma de todos os outros centros de
inverno argentinos.
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#CatedralInvierno

Centro de esqui mais desenvolvido da América do 
Sul, com uma capacidade de transporte de 29000 
passageiros por hora. Atualmente tem 34 meios de 
elevação e 1200 hectares esquiáveis divididos em 
florestas, bowls e áreas fora de pista, bem como 
mais de 60 pistas cuja manutenção e preparação é 
realizada durante todos o ano.

Compra online

Serviços de acesso preferencial

Snow Park

Living Gold

Kids Club

Estacionamento

Restaurantes por toda a montanha

Aluguel de equipamentos

Escolas de esqui e snowboard

Nossos serviços:



INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

MEIOS DE ELEVAÇÃO

Catedral tem 34 meios de elevação entre gondolas, cadeiras duplas, 
triplas, quádruplos e sêxtupla, além de Magic Carpets e T-bars.

1 cadeira sextupla
1 Cable Carril (gôndola) para 25 pedestres
1 gondola quadrupla
10 cadeiras duplas
2 cadeiras quadruplas
2 cadeiras Combi
2 cadeiras triplas
5 Pomas singles
4 Magic Carpets
2 T-bar duplos
4 Baby lift singles

Para controle dos meios de elevação, Catedral Alta Patagonia tem uma 
equipe que trabalha na abertura, operação, suporte ao público e 
encerramento. Durante a temporada de inverno, são 34 meios em 
operação, divididos em setores com seus respectivos chefes de áreas. 
Além disso, durante as quatro temporadas do ano, uma equipe de 
técnicos especializados desenvolve tarefas de manutenção de meios de 
elevação.

PISTAS

Catedral oferece mais de 120 quilômetros de pistas e caminhos com 
excelente neve do final de junho a meados de outubro.
3 caminhos e 4 pistas verdes, para iniciantes
15 caminhos e 14 pistas azuis, para nível intermediário
4 caminhos e 12 pistas vermelhas, para o nível avançado
5 pistas pretas para experientes
1 pista de esqui cross-country
1 snowpark, com quatro níveis de dificuldade para a aprendizagem 
progressiva
1 Play Park na base, uma área de iniciantes desenvolvida para 
aqueles que estão dando seus primeiros passos sem esportes 
de neve. Sete T-bars e um amplo sistema de neve 
artificial em toda a área com tecnologia de ponta.
3 áreas para iniciantes, incluindo 1200,
Plaza Oertle e The Hoyita.

#CatedralInvierno



NEVE artificial  

Nos últimos anos, Catedral incorporou um novíssimo sistema de neve artificial 
com tecnologia e inovação de ponta, dentro dos altos padrões de qualidade da 
Techno Alpin, empresa líder mundial em sistemas e equipamentos de fabricação 
de neve. Catedral expandiu as áreas automatizadas e hoje apresenta um sistema 
de monitoramento remoto e 20 canhões no setor Plaza Oertle e na Base.
A neve técnica dura 7 vezes mais do que a natural, portanto este sistema nos 
permite oferecer neve de qualidade na Base durante toda a temporada de 
inverno. Todas as noites nossa equipe de especialistas analisa as condições 
meteorológicas e lança os canhões de fabricação neve na área da Plaza Oertle, 

1200, no novo Play Park e na área Catalina Reynal. Como outros centros 
de esqui do mundo, Catedral Alta Patagonia incluiu um forte
investimento para trazer canhões de ponta e garantir neve de qualidade 
nos setores mais afetados pelas condições meteorológicas.

SNOWCATS

Uma equipe de maquinistas especializados trabalha todo fim do dia de 
esqui para preparar a neve para o dia seguinte, em todos os setores do 
Cerro Catedral. Este grupo conta com 18 máquinas topo de linha da 
Pistenbully.

CAMINHOS

Temos uma equipe especializada em cuidar da limpeza e manutenção 
dos caminhos e rotas de acesso ao Cerro Catedral. O objetivo é facilitar 
a chegada dos visitantes e garantir a segurança deles.

ESTACIONAMENTOS

Catedral tem duas áreas de estacionamento. Playa sur, mais próximo ao 
centro comercial da Base, tem acesso pago. Playa del Valle, um pouco 
mais distante, é totalmente gratuito e conta com serviço de transporte 
para a Base. Uma media de 40mil automóveis utilizam nossos serviços no 
Playa Sur, por temporada de inverno.



SERVIÇOS

PASSES ONLINE
Temos uma plataforma online, na qual é possível comprar passes e aproveitar promoções e benefícios exclusivos. É simples, rápido e seguro.

ATENDIMENTO AO CLIENTE
informações e assistência a diferentes necessidades que podem surgir durante a visita ao centro de esqui. Há um ponto na Plaza Amancay, 
que opera exclusivamente na temporada de inverno.

MAIS INFORMAÇOES SOBRE A MONTANHA
Durante a temporada de inverno, temos uma equipe de jovens que, espalhados, prestam atendimento e fornecem informações 
em todas as áreas de Catedral.

BILHETERIAS
Catedral tem pontos de vendas espalhados pela Base, nos quais é possível adquirir seus passes
para os meios de elevação. Estão localizados próximos as principais estações dos meios de
elevação.

PATRULHA
Para cuidar da segurança dos visitantes, nossa equipe de salva-vidas profissionais 
é altamente treinada e possui certificados nacionais e internacionais em Ski 
Patrol. São também responsáveis pela sinalização das pistas e 
caminhos e auxiliam na prevenção de acidentes.



KIDS CLUB
Un espacio creado para que los niños, entre 3 y 11 años, aprendan a 
querer la nieve y la montaña, con juegos y actividades deportivas, 
recreativas, didácticas y gastronómicas organizadas por expertos. Cuenta 
con una guardería infantil para bebés de 45 días a 3 años.
2000 Niños de diferentes edades asisten, en promedio, al Kids Club 
durante la temporada invernal.

LIVING GOLD
Um ambiente confortável e descontraído, exclusivo para convidados e que 
funciona apenas no inverno, com uma bela vista das pistas e da Villa 
Catedral, onde os visitantes são recebidos com atenção especial.

GASTRONOMÍA
Catedral tem mais de dez pontos gastronômicos distribuídos nas principais 
áreas da montanha com diversidade de serviços e propostas, ambientes 
com calefação e terraços com espetaculares vistas para a montanha, 
Cordilheira dos Andes e cidade de Bariloche.

EVENTOS
Catedral é palco para diversos eventos durante todo o ano. Na temporada 
de inverno, oferece uma grande variedade de pistas para treinamento em 
esqui downhill, Freestyle e esqui nórdico com ótimas condições gerais para 
a prática do esporte. O SnowPark também é ideal para competições 
Slopestyle. Durante o resto do ano, há diferentes competições esportivas, 
como mountain bike (Open Shimano), tetratlones, duatlons, Cruce de los 
Andes, entre otros.

ACCESO
Catedral conta com uma moderna versão do sistema Skidata, que permite 
agilidade no acesso aos meios de elevação, graças aos sensores que 
detectam os keycards transportados pelos visitantes até mesmo a 
distância, sem a necessidade de portar os bilhetes com as mãos.
Desta forma, Catedral tem tecnologia desenvolvida pelo maior fornecedor 
de sistemas de gestão de passes do mundo.



ÁREAS
ESPECIAIS
PLAY PARK
Para aqueles que chegam a um centro de ski pela primeira vez, Catedral oferece uma 
área completa de aprendizado em sua Base. Lá, os visitantes aprendem os primeiros 
passos no ski ou snowboard e, em seguida, desfrutam suas primeiras descidas em total 
segurança.

CATEDRAL SNOW PARK
O Snow Park ocupa uma área de 3000 m2, no setor Nubes. Trata-se de uma área
especialmente criada para esquiadores e snowboarders que buscam mais adrenalina. 
Dentro dos padrões de segurança, possui todos os elementos necessários para desfrutar 
com amigos e, por que não, admirar saltos e acrobacias!

ESTÁGIOS DE TREINAMENTO
Áreas específicas em diferentes setores da montanha são designadas a atletas de 
competição, pois oferecem as condições de acordo com exigências profissionais e são 
usados paracompetições da Federação Internacional de esqui (FIS).

ESQUI CROSS-COUNTRY
Catedral conta com uma pista de esqui nórdico ou cross-country aprovada pela 
Federação Internacional de Esqui, adequada para competições. Esqui nórdico é uma 
modalidade que remete aos primórdios do esqui como um meio de transporte nos 
países nórdicos. A trilha tem um comprimento de aproximadamente 2,5 quilômetros e 
está situada nas imediações da estação superior de Amancay.



TOUR HISTÓRICO
Subir pelo Cable Carril e Cadeira Lynch. Um passeio 
pelas origens do primeiro meio de
elevação projetado em Catedral há pouco menos de 
um século. Ao longo do caminho, é
possível fotografar, do alto, vistas belíssimas da cidade, 
dos lagos e da Cordilheira dos Andes.

TOUR AVENTURA
Subir pela linha Princesa I, II e III. Acesso ao cume da 
montanha, acompanhada de uma caminhada para 
desfrutar as vistas panorâmicas.
Possui acesso á pontos gastronômicos. 

PASSEIO PELA NATUREZA
Subida pela gondola Amancay até 1700 metros acima 
do nível do mar. Atividades para toda a
família, onde é possível pode fazer um passeio com 
raquetes pela floresta e deslizar em trenó
nas novas pistas especialmente projetadas.

TRINEOS
Adrenalina e diversão, ideal para divertir as crianças! Uma proposta 
para desfrutar, em grupo,
descer a plena velocidade sobre a neve. Localiza-se no setor 
superior da gôndola Amancay.

SNOWTUBE
Simples, rápido e divertido. Boias que deslizam pela neve e 
divertem adultos e crianças!

SNOWBUS
É uma experiência única, onde você percorre as encostas da 
montanha em um trator Snowcat, com cabine aquecida e 
capacidade de transporte para 14 passageiros. Acompanhados por 
um guia especializado, trata-se de um passeio para todas as idades. 
As vistas são espetaculares!

SNOW BMX
A atividade com circuito especialmente desenhado para amigos e 
famílias que desejam praticar a modalidade em bikes BMX. O 
equipamento é muito fácil ser usado inclusive por principiantes, 
graças à largura da placa em contato com a neve, portanto é 
possível deslizar de uma forma estável e segura. A atividade é feita 
com um capacete e os usuários assistem a uma palestra introdutória 
sobre modos de uso e padrões de segurança.

RAQUETES
Visita guiada à floresta. Partidas em grupo do superior Amancay. 
Uma proposta diferente para apreciar as vistas maravilhosas e de 
outra forma desfrutar da montanha.

 

ATIVIDADES PARA PEDESTRES
USANDO OS MEIOS DE ELEVAÇÃO



ATIVIDADES DE AVENTURA DE MONTANHA.
VIVA A NATUREZA NO VERÃO!

TOUR NATUREZA
Subida ao cume do teleférico de Amancay e do 
teleférico Diente de Caballo até 1936 metros 
acima do nível do mar.

TIROLESAS:
Sentir a sensação de voar no topo da montanha.

MOUNTAIN KIDS:
Palestra e tirolesa para crianças, para vivenciarem a melhor 
experiência em atividades com corda na montanha.

SNOW TUBE:
Descida com boias em tobogãs. Acesso através de
Magic Carpet.

BIKE PARK:
Durante duas semanas da temporada de verão, circuito de 
mountain bike de nível avançado e profissional - um show para 
quem assiste!

GASTRONOMIA:
durante todo o ano, Catedral mantem restaurantes em diversas 
áreas da montanha para que desfrute da excelente gastronomia 
patagônica.

CAMINHANDO NAS NUVENS
(guiadas e autoguiadas).
O ponto mais alto é alcançado, atingindo a borda da 
montanha, com vista para o Cerro Tronador e a 
Cordilheira dos Andes.

TREKKING AUTOGUIADO:
Circuitos temáticos para caminhar pela montanha e 
aprender ao mesmo tempo a história, fauna, flora e 
geografia da região.

ESCALADA EM PEDRA:
Modalidade de escalada com corda, atividade 
localizada no topo da montanha em um setor chamado 
La Hoyita.



TOUR HISTÓRICO
Subir pelo Cable Carril e Cadeira Lynch. Um passeio pelas origens do primeiro meio de elevação 
projetado em Catedral há pouco menos de um século. Ao longo do caminho, é possível 
fotografar, do alto, vistas belíssimas da cidade, dos lagos e da Cordillera dos Andes.

O outono é a estação em que a natureza apresenta mais cores e a montanha está pintada de
vermelho, laranja e amarelo. Ideal para os amantes da fotografia e para quem procura intenso
contato com a natureza.

AVISTAMENTO DE ESPECIES:
Aprenda sobre as diferentes espécies de flora e fauna que residem na região da Patagônia.

GASTRONOMIA:
Durante todo o ano, Catedral mantem restaurantes em diversas áreas
da montanha para que desfrute de excelente gastronomia patagônica.

VISTAS PANORÂMICAS:
Do alt, você pode ver as melhores vistas
de Bariloche, dos lagos e da 
Cordilheira dos Andes.


