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02 Mar
02 Mar
06 Mar
06 Mar

Voos confirmados com Latam:
Rio - Santiago
Santiago - Mendoza
Mendoza - Santiago
Santiago - Rio

09:55 14:55
18:45 19:50
10:45 11:50
14:10 18:25

04 noites incluindo:
 Aéreo Rio / Mendoza / Rio com Latam em classe econômica promocional de grupo
04 noites no hotel escolhido com café da manhã
Traslados de chegada e partida em grupo
City tour em grupo
Tour de dia inteiro as 03 vinícolas do Valle Central com degustação e almoço, em grupo
Seguro viagem Travel Ace Especial
HOTEIS SELECIONADOS

CATEGORIA

DBL

IRRF

TPL

IRRF

SGL

IRRF

ACONCAGUA

Turistica Sup

1367

29

n/d

n/d

1609

41

NH CORDILLERA

Primeira

1461

33

1386

29

1798

51

SHERATON

Luxo

1504

36

n/d

n/d

1885

55

PARK HYATT

Luxo

1972

60

n/d

n/d

2826

104



Opcionais recomendados, pagos junto à entrada (outros sob consulta):
Tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: U$57 / IRRF U$3
Tour de dia inteiro Valle del Uco com degustação e almoço: U$241 / IRRF U$13
 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré datado ou 35% de entrada + taxas e saldo
em 03 parcelas no cartão (exceto Diners).
 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$95
 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$15
02 Mar - Rio / Mendoza
Chegada à cidade de Mendoza e traslado ao hotel.
03 Mar - Mendoza
Pela manhã, reunião com o nosso guia especialista em vinhos que nos
acompanhará durante o tour a Vinícolas do Valle Central. Partida rumo
ao oásis agrícola central para primeiro visitar duas vinícolas correspondentes ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e desfrutando da degustação de seus vinhos. Na terceira vinícola, além do passeio haverá almoço gourmet harmonizado.
04 Mar - Mendoza
Saída para tour que nos permitirá conhecer a cidade de Mendoza, uma
das mais belas do país. Começamos com a antiga cidade que foi fundada, passando pelo centro comercial, centro da cidade, Centro Cívico,

Parque General San Martin, Cerro de la Gloria, Estádio da Copa do Mundo e Frank Romero Day Greek Theatre, palco do principal evento
do Festival Nacional de Colheita.
05 Mar - Mendoza
Dia livre. Sugerimos como opcional, tour de dia inteiro ao Valle del Uco,
a região vinícola mais sofisticada de Mendoza. Neste passeio visitaremos
duas vinícolas as quais visitaremos e degustaremos de seus vinhos. Na
terceira vinícola além da visita, teremos almoço gourmet harmonizado.
06 Mar - Mendoza / Rio
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino
ao Rio de Janeiro.
As datas dos passeios poderão sofrer alterações por motivos operacionais.

