31/08/2017

MENDOZA com recital do IL DIVO
 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 as vinícolas do Valle Central com degustação e almoço
Traslados ida e volta Arena Maipu Stadium
Entrada ao Recital Il Divo (ingresso Gold)

HOTÉIS SELECIONADOS
CRILLON
NH CORDILLERA
SHERATON
INTERCONTINENTAL

CATEGORIA
Turística
Primeira
Luxo
Luxo

QUARTO
Standard
Standard
Classic
Standard

DBL
969
1000
1069
1020

04 noites
TPL
951
991
1050
1025

SGL
1176
1253
1390
1292

Noite Extra
DBL
TPL
SGL
45
37
71
53
54
102
82
72
160
58
71
111

VALIDADE

25 a 29 Oct

 Acréscimo tour privativo às vinícolas Valle Central (escolhe vinícolas a visitar, inclusive Catena Zapata): Dbl 148 | Tpl 136 | Sgl 281
 Opcionais recomendados: Tour regular de dia inteiro a Alta Montanha: 63 (Jul a Dec)
Tour privativo de dia inteiro ao Valle do Uco com degustação e almoço: Dbl 295 | Tpl 288 | Sgl 461
Acréscimo para almoço no Siete Fuegos: 65
Valor do Single calculado viajando com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo.
 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 de 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
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 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. 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 correspondentes ao circuito selecionado, per-

correndo suas instalações e desfrutando 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: Recomendamos opcional ao Vale do 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.

