
06/05/2020 

 

04 noites incluindo: 
Aéreo Rio/Mendoza/Rio com Aerolineas Argentinas na classe L ou Latam 

04 noites no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados privados de chegada e partida City tour regular 

Tour regular de dia inteiro as 03 vinícolas do Valle Central com degustação e almoço 

Seguro viagem April Vip 60 

      Pacote Noite Extra   

HOTÉIS SELECIONADOS CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

AMERIAN EXECUTIVE Tur Sup Deluxe 1158 1153 1398 58 51 110 Sep a Feb'21 

NH CORDILLERA Primeira Standard 1179 1191 1448 63 61 122 Sep a Nov 

   1163 1180 1415 59 58 114 Dec a Feb'21 

DIPLOMATIC Prim Sup Diplomatic 1256 1322 1600 82 93 159 Sep a Dec 

INTERCONTINENTAL Luxo Standard 1189 1284 1464 66 83 126 Sep a Feb'21 

SHERATON Luxo Classic 1228 1213 1546 75 66 146 Sep a Feb'21 

PARK HYATT Luxo City View 1376 1349 1840 111 99 218 Sep a Dec 

MENDOZA CLASSICA 

Programa especial com Valle do Uco, clique aqui 

Hyatt  em apto city view (segunda categoria). Não recomendamos acomodação em apto. Park. 

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

Importante: pacote é calculado voando Aerolineas Argentinas na classe L 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 
 

Opcionais recomendados, pagos juntos à entrada: 

Acréscimo tour privativo Valle Central (escolhe as vinícolas a visitar, inclusive Catena Zapata):   

Dbl U$145 | Tpl U$151 | Sgl U$231 

Tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: U$50 Tour regular de dia inteiro ao Valle del Uco: U$255 

Tour privativo Valle del Uco:  Dbl U$259 | Tpl U$277 | Sgl U$363 

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

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

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

Taxa IRRF, sob consulta. 
Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Aerolineas Argentinas U$115 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 



06/05/2020 

 

04 noites incluindo: 
Aéreo Rio/Mendoza/Rio com Aerolineas Argentinas na classe L ou Latam  

04 noites no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados privados de chegada e partida  City tour regular  

Tour regular de dia inteiro a 03 vinícolas do Valle Central com degustação e almoço 

Tour regular de dia inteiro a 03 vinícolas do Valle del Uco com degustação e almoço 

Seguro viagem April Vip 60 

MENDOZA CLASSICA com VALLE del UCO 

 Hyatt  em apto city view (segunda categoria). Não recomendamos acomodação em apto. Park. 

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

 

 Importante: pacote calculado voando Aerolineas Argentinas na classe L de baixa temporada. Sugerimos que antes 

de informar o valorao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma 

na data solicitada para a viagem. 
 

Opcionais recomendados, pagos juntos à entrada: 

Tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: U$44 

Acréscimo tour privativo Valle Central (escolhe as vinícolas a visitar, inclusive Catena Zapata):   

Dbl U$145 | Tpl U$151 | Sgl U$231 

Acréscimo tour privativo Valle do Uco:  Dbl U$5 | Tpl U$23 | Sgl U$109 

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

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

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 

Taxa IRRF, sob consulta 

Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Aerolineas ArgentinasU$115 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores: U$20 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos 

Descritivo dos programas e opcionais, clique aqui 

      Pacote Noite Extra   

HOTÉIS SELECIONADOS CATEGORIA QUARTO DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

AMERIAN EXECUTIVE Tur Sup Deluxe 1388 1383 1628 58 51 110 Sep a Feb'21 

NH CORDILLERA Primeira Standard 1409 1421 1678 63 61 122 Sep a Nov 

   1393 1410 1645 59 58 114 Dec a Feb'21 

DIPLOMATIC Prim Sup Diplomatic 1486 1552 1830 82 93 159 Sep a Dec 

INTERCONTINENTAL Luxo Standard 1419 1514 1694 66 83 126 Sep a Feb'21 

SHERATON Luxo Classic 1458 1443 1776 75 66 146 Sep a Feb'21 

PARK HYATT Luxo City View 1606 1579 2070 111 99 218 Sep a Dec 
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MENDOZA CLÁSSICA com VALLE del UCO 

 

01º Dia -  Rio / Mendoza - Embarque com destino a Mendo-

za. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia -  Mendoza - Saída para tour que nos permiti-

rá conhecer a cidade de Mendoza, uma das mais belas do 

país. Começamos com a antiga cidade que foi fundada, pas-

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

Parque General San Martin, Cerro de la Gloria, Estádio da Co-

pa do Mudo e Frank Romero Day Greek Theatre,  palco 

do principal evento do Festival Nacional de Colheita.  

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 correspondentes 

ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e des-

frutando da degustação de seus vinhos. Na terceira vinícola, 

além do passeio 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 del Uco. Partida rumo ao oásis vitivi-

nícola do Valle de Uco, onde se encontram as mais prestigio-

sas vinícolas produtoras de vinhos de alta qualidade e onde a 

paisagem é um brinde a parte. Visita a três vinícolas, percor-

rendo 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 a combinar, traslado ao 

aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. 

MENDOZA CLÁSSICA 
 

01º Dia -  Rio / Mendoza - Embarque com destino a Mendo-

za. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

02º Dia -  Mendoza - Saída para tour que nos permiti-

rá conhecer a cidade de Mendoza, uma das mais belas do 

país. Começamos com a antiga cidade que foi fundada, pas-

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

Parque General San Martin, Cerro de la Gloria, Estádio da Co-

pa do Mundo e Frank Romero Day Greek Theatre,  palco 

do principal evento do Festival Nacional de Colheita. 

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 correspondentes 

ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e des-

frutando da degustação de seus vinhos. Na terceira vinícola, 

além do passeio e da degustação haverá almoço tradicional.  

04º Dia -  Mendoza - Dia livre para atividades independentes. 

Sugerimos um tour de dia inteiro ao Valle del Uco, a região 

vinícola mais sofisticada de Mendoza. Neste passeio visitare-

mos três vinícolas com degustação e almoçaremos na última. 

Para os que gostam de natureza, sugerimos o tour a Alta 

Montanha para apreciar a bela paisagem no sopé da Cordi-

lheira do Andes. De lá avistaremos o cume do Aconcágua, o 

mais alto da América do Sul. 

05º Dia -  Mendoza / Rio - Em horário a combinar, traslado ao 

aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. 


