04/03/2020

FERIADO “TIRADENTES & SÃO JORGE” EM MENDOZA
19 Apr
19 Apr
23 Apr
23 Apr

Voos:
Rio - Ezeiza
Ezeiza - Mendoza
Mendoza - Ezeiza
Ezeiza - Rio

06:30 09:55
12:10 14:10
14:45 16:25
18:20 21:20

04 noites incluindo:
 Aéreo Rio / Mendoza/ Rio com Aerolineas Argentinas em classe econômica promocional de grupo
04 noites no hotel escolhido com café da manhã
Traslados de chegada e partida em Mendoza, em grupo
Tour de dia inteiro a Maipú, 03 vinícolas, visita com degustação e almoço na última, em grupo
Tour de dia inteiro ao Valle do Uco, 03 vinícolas, visita com degustação e almoço na última, em grupo
Seguro viagem April Vip 60
HOTEIS SELECIONADOS

CATEGORIA

DBL

TPL

SGL

AMERIAN EXECUTIVE

Turistica Superior

1525

1938

2348

NH CORDILLERA

Primeira

1487

1925

2275

DIPLOMATIC

Primeira Superior

1579

2067

2460

SHERATON

Luxo

1552

1958

2406

PARK HYATT

Luxo

1779

2137

2814

Opcionais recomendados, pagos junto à entrada (outros sob consulta):
City Tour privado de meio dia: U$102
Tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: U$50
Acréscimo para serviço privado Maipú: DBL U$91 / TPL U$108 / SGL U$154
 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 cartão (Amex sob consulta).
 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$105
 Taxa IRRF, sob consulta.
 Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20

19 Apr - Rio / Mendoza
Chegada à cidade de Mendoza e traslado ao hotel.
20 Apr - Mendoza
Dia livre. Sugerimos como opcional, tour de meio dia pela cidade ou
de dia inteiro a Alta Montanha.
21 Apr - Mendoza
Saída para tour de dia inteiro as Vinícolas de Maipú. Neste passeio
visitaremos duas vinícolas as quais visitaremos e degustaremos de
seus vinhos. Na terceira vinícola além da visita, teremos almoço.

22 Apr - Mendoza
Saída para 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.
23 Apr - 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.

