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Maratona Cruce de Los Andes 

 

1º DIA – 04/02 – São Paulo / Puerto Montt / Puerto Varas 

Embarque em voo partindo de São Paulo com destino a Puerto Montt. Chegada e traslado ao hotel para pernoite. 

 

2º DIA – 05/02 – Puerto Varas 

Café da manhã no hotel. O dia será livre para atividades pessoais. À partir das 17h o corredor poderá guardar seus 

pertences no guarda volumes em Puerto Varas, e então às 20:30h começa a reunião dos corredores, com 

informações gerais sobre a prova, entrega dos kits de corredor para a largada do dia seguinte. 

 

3º DIA – 06/02 – Puerto Varas / Maratona 

Traslado ao local de largada logo pela manhã. Os participantes poderão se posicionar e se aquecer até a largada em 

si, às 8h, no Lago de Todos os Santos. Ao final do primeiro dia de percurso, haverá o Camp 1para os participantes 

descansarem, tomar sua refeição, e passar a noite. 

 

4º DIA – 07/02 – Maratona 

Café da manhã no Camp 1 e entrega do kit para o segundo dia de maratona. Largada da segunda parte de corrida, e 

chegada ao Camp 2, onde os participantes poderão novamente se recuperar do longo dia de corrida. 

 

5º DIA – 08/02 – Maratona / Puerto Varas 

Café da manhã no Camp 2, entrega da terceira e ultima parte da corrida, e largada rumo à chegada. Os participantes 

devem estar com seus documentos, pois a chegada além da fronteira com a Argentina. Chegada, premiação e a 

ultima de nossas refeições. Após uma apresentação de encerramento, traslado para Puerto Varas para retirada das 

malas e pernoite em hotel. 

 

6º DIA – 09/02 – Puerto Varas 

Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, traslado ao Aeroporto de Puerto Montt para embarque com 

destino à São Paulo. 


