
06 dias | 05 noites

Mendoza, Vale do Uco e Alta Montanha

Mendoza Viva



Dia 1 | Mendoza

Chegada ao Aeroporto Internacional de Mendoza. 

Recepção e assistência, traslado ao hotel. Check-

in e hospedagem. À noite, traslado de ida e volta

para o restaurante escolhido, retorno ao hotel. 

Jantar não incluído. Restaurantes sugeridos: 

Restaurante 1884, Restaurante República

(Vistalba).

Dia 2 | Mendoza

Café da manhã no hotel. Saída para city tour 

privado pela cidade. Continuação até a Bodega 

Ruca Malén, com almoço harmonizado com

vinhos. Após o almoço, visita e degustação com 

vinhos premium na Bodega Catena Zapata. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 3 | Mendoza

Café da manhã no hotel. Saída para passeio na 

Bodega Trivento com degustação de vinhos e 

chocolates. Continuação para a Bodega El

Enemigo com almoço acompanhado de vinhos 

premium (Menu de 3 passos com 3 vinhos Gran

Enemigo Single Vineyard). Retorno ao hotel e

hospedagem.

Dia 4 | Mendoza - Vale do Uco -

Mendoza

Café da manhã no hotel. Saída em direção ao Vale 

do Uco para conhecer um dos mais importantes 

complexos de vinícolas da região, fazendo um

tour na Bodega O.Fournier – Alfa Crux, com 

degustação de vinhos premium. Após, saída para 

a Bodega Zuccardi Piedra Infinita com almoço

acompanhado por vinhos premium (Menu de 4 

passos com vinhos Zuccardi Q Chardonnay, 

Zuccardi Fosil, Zuccardi Aluvional Gualtallary,

Zuccardi Aluvional Altamira – Solería). Após a 

visita, retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 5 | Mendoza

Café da manhã no hotel. Saída em direção a 

Potrerillos, pela nova estrada por Cacheuta, fazendo 

um passeio por uma paisagem montanhosa

deslumbrante. Almoço no Hotel de Potrerillos, 

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 6 | Mendoza

Café da manhã e check-out no hotel. Em horário 

determinado, traslado ao Aeroporto Internacional 

de Mendoza para voo com destino determinado

pelos passageiros.

Incluído neste programa :

• 5 noites de hospedagem em hotel de Mendoza

• Visitas às bodegas com degustações e refeições, 

conforme mencionado no itinerário

• Café da manhã diário

• Degustações e refeições, conforme mencionado 

no itinerário

• Passeio de bicicleta com duração de 1h na 

Bodega Trivento

• Traslado de chegada e saída para o jantar na 

primeira noite (3h de espera)

• Serviços realizados em veículo privado e guia 

em espanhol ou português

• Em cada bodega, os passageiros são 

recepcionados por guias especializados

• Nas bodegas, os tours são realizados com 

grupos reduzidos

• Serviço ao viajante com telefones de 

emergência disponíveis 24 horas por dia

• Kit Mercatur Premium



Valores com base em duas pessoas viajando juntas. 

Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e alterações. 

Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, 

datas, categorias de hotéis e valores.  Valor não inclui 

IRRF,  fornecido no ato da reserva.
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Não inclui neste programa:

• Passagens aéreas internacionais e 

domésticas;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Vistos consulares e passaporte;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação na hora de chegada (early check

in);

• Prorrogação no horário de saída (late check

out);

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou 

opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os 

passeios e excursões sugeridas e/ou 

opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, 

telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado 

como incluído no roteiro.

Observações importantes:

• Valores vigentes para viagens realizadas até 

dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis 

citados, realizaremos nova cotação com 

opções similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a 

documentação adequada conforme destino 

de viagem (passaporte/identidade, conforme 

exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e 

assistências de viagem obrigatórias).

• Recomenda-se sempre apresentar o 

certificado internacional contra a Febre 

Amarela.

Hotel
Valor base 

duplo

Hotel Park Hyatt 5* luxo 1619

Hotel Sheraton 5* 1369

Diplomatic Hotel 5* 1381

Hotelaria prevista e valor em 
dólares,  por pessoa, a partir de:


