
06/12/2017 

 

MENDOZA CLASSICA - 04 noites 
 

 Aéreo Rio/Mendoza/Rio (conexão em Buenos Aires) com Aerolineas Argentinas na classe L 

04 noites no hotel escolhido com café da manhã 

 Traslados de chegada e partida  City tour regular  Seguro Travel Ace Especial 

Tour regular de dia inteiro as vinícolas do Valle Central com degustação e almoço 

      04 noites Noite Extra   

HOTÉIS SELECIONADOS CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

CRILLON  Turística  Standard  969 951 1138 44 37 71 Jan a Jun 

AMERIAN EXECUTIVE  Primeira Std.  Deluxe  
1021 1007 1300 58 51 111 Jan a Feb 

1045 1028 1349 64 56 123 Mar a Jun 

NH CORDILLERA  Primeira  Standard  1002 1017 1264 53 54 102 Jan e Feb 

DIPLOMATIC   Primeira Sup.  Diplomatic  
1163 1111 1583 93 77 181 Jan a Jun 

1240 1160 1738 112 89 219 09/13Feb | 25/27May  

SHERATON   Luxo  Classic  

1092 1068 1442 75 66 146 Jan a Dec 

1197 1138 1652 101 83 198 
10/13Feb | 01/04Mar 

29Mar/01Apr | Jul 

INTERCONTINENTAL Luxo  Standard  
1051 1138 1361 65 83 126 Jan a Dec 

1096 1166 1450 76 90 148 9/13Feb | 29Mar/02Apr 

PARK HYATT    Luxo   Park   1169 1157 1596 94 88 184 Jan a Dec 

 Acréscimo tour privativo às vinícolas Valle Central (escolhe as vinícolas a visitar, inclusive Catena Zapata):  Dbl 170 | Tpl 160 | Sgl 328 

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 
 

 Opcionais recomendados: tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: 64 (até Jun) 

 Tour regular de dia inteiro ao Valle do Uco com degustação e almoço: Veja programa especial na página 02 
 

 Pacotes incluindo aulas de cozinha, bicicletas ou cavalgadas em vinhedos sob consulta. 

 Importante: Este pacote é calculado voando Aerolineas na classe Q de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao  

seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data solicitada para a viagem. 
 

 Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta   Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$112  

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$15 

MENDOZA WINE EXPERIENCEMENDOZA WINE EXPERIENCEMENDOZA WINE EXPERIENCE   

DESCRITIVO  

01º Dia -  Rio / Mendoza 

Chegada à cidade de Mendoza e traslado ao hotel.  

02º Dia -  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 funda-

da, passando pelo centro comercial, centro da cidade, Centro Cívico, 

Parque General San Martin, Cerro de la Gloria, Estádio da Copa do Mun-

do e Frank Romero Day Greek Theatre,  palco do principal evento 

do Festival Nacional de Colheita. Retorno ao hotel. 

03º Dia -  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 correspon-

dentes ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e desfru-

tando da degustação de seus vinhos. Na terceira vinícola, além do pas-

seio e da degustação haverá almoço tradicional. Retorno ao hotel no 

final da tarde.  

04º Dia -  Mendoza 

Dia livre para atividades independentes. Sugerimos um tour de dia intei-

ro ao Valle del Uco, a região vinícola mais sofisticada de Mendoza. Nes-

te passeio visitaremos três vinícolas com degustação e almoçaremos na 

última.  

Para os mais aventureiros, sugerimos o tour a Alta Montanha para apre-

ciar a bela paisagem no sopé da Cordilheira do Andes. De lá avistare-

mos o cume do Aconcágua, o mais alto da América do Sul. 

05º Dia -  Mendoza / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino 

à cidade do Rio de Janeiro.  



06/12/2017 

 

MENDOZA com VALLE del UCO - 04 noites 
 

Aéreo Rio/Mendoza/Rio (conexão em Buenos Aires) com Aerolineas Argentinas na classe Q 

04 noites no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida  City tour regular  Seguro Travel Ace Especial 

Tour regular de dia inteiro vinícolas do Valle Central com degustação e almoço 

Tour regular de dia inteiro vinícolas do Valle del Uco com degustação e almoço 

DESCRITIVO  

01º Dia -  Rio / Mendoza 

Chegada à cidade de Mendoza e traslado ao hotel.  

02º Dia -  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 funda-

da, passando pelo centro comercial, centro da cidade, Centro Cívico, 

Parque General San Martin, Cerro de la Gloria, Estádio da Copa do Mun-

do e Frank Romero Day Greek Theatre,  palco do principal evento 

do Festival Nacional de Colheita. Retorno ao hotel. 

03º Dia -  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 correspon-

dentes ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e desfru-

tando da degustação de seus vinhos. Na terceira vinícola, além do pas-

seio e da degustação haverá almoço tradicional. Retorno ao hotel no 

final da tarde.  

04º Dia -  Mendoza 

Pela manhã, reunião com o nosso guia especialista em vinhos que nos 

acompanhará durante todo o tour a Vinícolas do Valle do Uco. Partida 

rumo ao oásis vitivinícola do Valle de Uco, onde se encontram as mais 

prestigiosas vinícolas produtoras de vinhos de alta qualidade e onde a 

paisagem é um brinde a parte. Visita a três vinícolas, percorrendo suas 

instalações e desfrutando da degustação de seus vinhos e almoçando 

em uma delas. Retorno ao hotel no final da tarde.  

05º Dia -  Mendoza / Rio 

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com destino 

à cidade do Rio de Janeiro.  

 Acréscimo para tour privativo ao Valle Central (escolhe as vinícolas a visitar, inclusive Catena Zapata):  Dbl 170 | Tpl 160 | Sgl 328 

 Acréscimo para tour ao Valle do Uco em privativo:  Dbl 89 | Tpl 85 | Sgl 270 | Acréscimo para almoço no Siete Fuegos:  

 Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 

 Pacotes incluindo aulas de cozinha, bicicletas ou cavalgadas em vinhedos sob consulta. 
 

	Importante: Este pacote é calculado voando Aerolineas na classe Q de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao  

seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data solicitada para a viagem. 
 

 Preços em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Forma de pagamento e taxa IRRF, sob consulta   Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$112 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$10 

      04 noites Noite Extra   

HOTÉIS SELECIONADOS CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

CRILLON  Turística  Standard  1224 1209 1395 44 37 71 Jan a Jun 

AMERIAN EXECUTIVE  Primeira Std.  Deluxe  
1278 1264 1557 58 51 111 Jan a Feb 

1302 1285 1606 64 56 123 Mar a Jun 

NH CORDILLERA  Primeira  Standard  1260 1274 1521 53 54 102 Jan e Feb 

DIPLOMATIC   Primeira Sup.  Diplomatic  
1420 1368 1840 93 77 181 Jan a Jun 

1497 1417 1995 112 89 219 09/13Feb | 25/27May  

SHERATON   Luxo  Classic  
1349 1325 1699 75 66 146 Jan a Dec 

1455 1395 1909 101 83 198 
10/13Feb | 01/04Mar 

29Mar/01Apr | Jul 

INTERCONTINENTAL Luxo  Standard  
1309 1395 1618 65 83 126 Jan a Dec 

1353 1423 1707 76 90 148 9/13Feb | 29Mar/02Apr 

PARK HYATT    Luxo   Park   1426 1414 1853 94 88 184 Jan a Dec 


