Sabores de Mendoza

05 dias | 04 noites
Mendoza

Dia 1 | Chegada a Mendoza

Dia 3 | Uco Divino

Traslado do Aeroporto ao hotel. Pela tarde desfrute
de um City Tour privado pela cidade.
Começaremos com a visita a Área Fundacional, o
coração do centro histórico da Cidade, a Praça
Pedro de Castillo e o Museu da Área Fundacional.
Visitaremos a Praça Independência, a qual se
constituiu o centro de cinco praças que compõem o
layout urbano da cidade. Logo vamos em direção
ao Centro Cívico, onde poderemos visitar a casa do
governo, entre outras atrações. Conheceremos
também o Parque General São Martín, no qual, a
mais de um século se constitui um dos maiores
espaços verdes urbanos mais importantes da
Argentina, tanto pela sua extensão quanto à
proximidade com a cidade. Finalizaremos o tour
no antigo e tão reconhecido monumento ao Cerro
de la Gloria. Retorno ao hotel. Hospedagem.

Café da manhã no hotel. As montanhas e as belas
paisagens do Vale do Uco irão preparar os nossos
sentidos para experimentar os sabores e aromas
característicos destes exelentes vinhos. Esta
excursão é projetada para compartilhar e
desfrutar de um excelente dia de vinhos.
Visitaremos algumas das mais importantes e
destacadas vinícolas da região. Propõe-se viver
esta experiência em pequenos grupos, compostos
por viajantes do vinho que partilham o mesmo
interesse por esta bebida fascinante. Desta forma,
você pode apreciar cada detalhe das visitas e como
um resultado perfeito para este passeio dinâmico
um verdadeiro almoço gourmet a gosto.
Visita e degustação de vinhos mp Salentein
Family Wines.
Visita e degustação de vinhos no Bodega Domaine
Bousquet.
Visita e almoço gourmet: degustação em 6 etapas,
na vinícola Andeluna. Retorno ao hotel.
Hospedagem.

Dia 2 | Mendoza
Café da manhã no hotel. O dia será dedicado a nos
deliciar com vinhos requintados. Chegada à
Vinícola Trivento, onde realizaremos uma
degustação guiada de seus vinhos, combinados
com diferentes tipos de chocolates artesanais, para
descobrir a maravilhosa combinação de aromas,
texturas e sabores que este combo desperta nos
paladares. Ao meio-dia, visitaremos a Bodega El
Enemigo, do renomado engenheiro agrônomo
Alejandro Vigil. Nesta vinícola, inspirada na Divina
Comédia de Dante Alighieri, desfrutaremos de um
almoço acompanhado de renomados vinhos.
Retorno ao hotel. Hospedagem.

Dia 4 | Vinho Voando
Se você já imaginou voar lenta e pacificamente em
um palco maravilhoso como se fosse um pássaro,
mas sem nenhum efeito e em completa harmonia
com a natureza... essa é a semelhança a fazer um
vôo de balão!
Desfrute de um nascer do sol voando sobre vinhas
e olivais com o cenário deslumbrante dos Andes.
Sem dúvida, é um plano perfeito para conhecer
Mendoza a partir do topo.
Cada voo é uma experiência única e tem uma
conexão de aproximadamente 45 minutos desde a
decolagem até o pouso. Nós voaremos ao vento de
acordo com sua velocidade. Retorno ao hotel.
Hospedagem.

Dia 5 | Mendoza – Brasil
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto
para embarque no voo de retorno.

Incluído neste programa:

Observações importantes:

• 4 noites de hospedagem com café da
manhã;
• Todas as visitas mencionadas no
itinerário;
• Traslados de chegada e saída;
• Refeições conforme itinerário;
• Kit de viagem Mercatur Premium.

• 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.

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.

Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x
s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

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

Valor base
duplo

Hotel Park Hyatt 5* luxo

1325

Hotel Sheraton 5*

1125

Diplomatic Hotel 5*

1138

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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