08/05/2019

VALLE CENTRAL
04 noites, incluindo:
Aéreo Rio/Mendoza/Rio com Aerolineas Argentinas na classe L ou Latam
02 noites em Pousada de Vinícola e 02 noites em Mendoza com café da manhã
Traslado privado Aeroporto / Pousada + Hotel Mendoza / Aeroporto
Tour privativo de dia inteiro a vinícolas do Valle Central com degustação e almoço, deixando ao final em Mendoza
Tour regular de dia inteiro a vinícolas do Valle del Uco com degustação e almoço
Seguro viagem Travel Ace Especial
Pousada / Hotel Mendoza
LARES DE CHACRA / SHERATON

Categoria
Tur Sup/Primeira

Apto Pousada
Clássica

VILLA MANSA / SHERATON

Primeira

Standard

ENTRE CIELOS / HYATT CENTRIC

Luxo

Classic

CAVAS WINE / HYATT CENTRIC

Luxo

Luxo

DBL
1329
1346
1381
1294
1322

TPL
1319
1334
1357
1261
1280

SGL
1829
1864
1933
1761
1817

Validade
May e Jun + 15 Aug a Sep
Jul a 14 Aug
Oct a 22 Dec
May e Jun + Aug + Sep
Jul

1499

1523

2172

May a 09 Oct

1705

1714

2581

10 Oct a 21 Dec

2005

2245

3182

May + 15 Sep a 19 Dec

1646

1780

2463

01 a 19 Jun+25 Jun a 14 Sep

 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 valor
ao seu cliente, nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada.
Opcionais recomendados, pagos juntos à entrada:
Acréscimo tour privativo Valle del Uco: Dbl U$72 | Tpl U$64 | Sgl U$214
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. Não válidos para Feriados, Congressos e Eventos.
 Financiamento 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
Programa com pernoite no Vale do Uco, clique aqui
01º Dia - Rio / Mendoza / Valle Central
Chegada e traslado até a pousada no Valle Central.
02º Dia - Valle Central
Dia livre para desfrutar da pousada e conhecer a vinícola.
03º Dia - Valle Central / Mendoza
Pela manhã saída para visita três vinícolas do Valle Central. Inclui
degustação em todas e almoço na última. Após o almoço, seguire-

mos para cidade de Mendoza.
04º Dia - Mendoza
Pela manhã, visitaremos três vinícolas do Valle del Uco, distante a
100 km. da cidade. Inclui degustação em todas e almoço na última.
05º Dia - Mendoza / Rio
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com
destino à cidade do Rio de Janeiro.

08/05/2019

VALLE DEL UCO
04 noites, incluindo:
 Aéreo Rio/Mendoza/Rio com Aerolineas Argentinas na classe L ou Latam
02 noites em Pousada de Vinícola com café da manhã + 02 noites em Mendoza com café da manhã.
Traslado privado Aeroporto / Pousada + Hotel Mendoza / Aeroporto
Tour privativo de dia inteiro a vinícolas do Valle del Uco com degustação e almoço, deixando no final em Mendoza
Tour regular de dia inteiro a vinícolas do Valle Central com degustação e almoço
Seguro viagem Travel Ace Especial
Pousada / Hotel Mendoza

Categoria

Apto Pousada

DBL

TPL

SGL

Validade

SALENTEIN / SHERATON

Primeira

Superior

1319

1293

1852

May a Dec

ALPASIÓN / SHERATON

Primeira

Standard

1445

1400

2154

May a Dec

CASA DE UCO / HYATT CENTRIC

Luxo

Cordon del Plata

1609

1524

2483

May a Sep

1718

1596

2700

Oct a 19 Dec

1705

1688

2675

May a Sep

1965

1947

3193

Oct

THE VINES / HYATT CENTRIC

Luxo

Villa um quarto

Hyatt em apto city view (segunda categoria). Não recomendamos acomodação em apto. Park.
 Salentein inclui visita a vinícola com degustação, de terça a domingo. É necessário reserva
 Importante: pacote 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 de viagem solicitada.
Opcionais recomendados, pagos juntos à entrada:
 Acréscimo tour privativo as vinícolas Valle Central: Dbl U$155 | Tpl U$143 | Sgl U$270
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. Não válidos para Feriados, Congressos e Eventos.
 Financiamento 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
01º Dia - Rio / Mendoza / Valle del Uco
Chegada à Mendoza e traslado até a pousada no Valle do Uco.
02º Dia - Valle del Uco
Dia livre para desfrutar da pousada e conhecer a vinícola.
03º Dia - Valle del Uco / Mendoza
Pela manhã, saída para conhecer as vinícolas do Valle de Uco, onde
se encontram as mais prestigiosas produtoras de vinhos de alta qualidade e onde a paisagem é um brinde a parte. Visita a três vinícolas,
percorrendo suas instalações, desfrutando da degustação de seus
vinhos e almoçando em uma delas. Após o almoço, seguiremos para

cidade de Mendoza.
04º Dia - Mendoza
Pela manhã, saída para 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 e da degustação haverá almoço tradicional.
05º Dia - Mendoza / Rio
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarcar com
destino à cidade do Rio de Janeiro.

