
Alma Latina – Mendoza: Entre Cielos e The Vines 

5 dias / 4 noites 

 

 
 

Mendoza é um lugar perfeito para romance ou 
aventura. Vinícolas e restaurantes oferecem menus que 

vão de comidas leves e saborosas a menus degustação 

com produtos orgânicos colhidos na própria horta, 

além de degustações com queijos, azeites e até mesmo 
chocolates. 

No Entre Cielos Luxury Hotel Wine & Spa, aproveite 

para apreciar uma refeição acompanhada pelo vinho 
rose Marantal Malbec, observando a paisagem ao 

fundo, as belas vistas da cordilheira.O The Vines 

Resort & Spa cria pratos de inspiração regional, 
exibindo as famosas carnes argentinas. Dos jardins e 

terras vizinhas, orgulhosamente trazem a você uma 

fartura de ingredientes locais e sazonais harmonizados 

com excepcionais vinhos argentinos.Uma experiência 
única! 

 

A partir de 
USD 2.179,00 por pessoa em base dupla com café da 

manhã 

 

 

 

Destaques: 
 

 Welcome Secret; 

 Desfrute o melhor dos dois vales: Lujan de 

Cuyo & Vale de Uco; 

 Conheça um pouco da cultura Argentina e sua 

beleza natural; 

 Deleite-se na afetuosa hospitalidade no Entre 
Cielos & The Vines; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  



 
DAY BY DAY 

1° dia – Mendoza 

Chegada ao Aeroporto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli e traslado ao hotel em Lujandel 

Cuyo. 

 

Com localização privilegiada, a apenas 30 minutos da Cidade de Mendoza e vista para a Cordilheira dos 

Andes, o hotel Entre Cielos garante uma hospedagem com alto padrão de serviço. 

 

2° dia – Entre Cielos 

Café da manhã no hotel. 

 

Um dia dedicado a deliciar-se com vinhos requintados. Chegada à Bodega Trivento, onde realizará uma 

degustação direcionada de seus vinhos harmonizados com diferentes tipos de chocolates artesanais. 

Descobrindo a maravilhosa combinação de aromas, texturas e sabores que essa harmonização desperta nos 

paladares. 

 

O passeio segue para a Bodega El Enemigo, do renomado agrônomo Alejandro Vigil. Inspirada na 

infância do mesmo (principal enólogo da Catena Zapata) com seu avô. A vinícola foi projetada com 

inspiração na Divina Comédia, o poema épico do italiano Dante Alighieri. 

 

Após a degustação, desfrute de um almoço acompanhado de vinhos de renome. 

 

Quando retornar ao hotel desfrute de sua piscina e jacuzzi ao livre e aproveite para apreciar uma refeição 

acompanhada pelo vinho rosé Marantal Malbec, observando a paisagem ao fundo, as belas vistas da 

cordilheira (não inclui refeições). 

 

3° dia – Entre Cielos > The Vines (90Km) 

Café da manhã no hotel. 

 

Em horário combinado, traslado para o hotel The Vines. 

 

Enraizado nos prazeres de fazer, beber e compartilhar vinho, o The Vines mergulha você nas delícias da 

cultura argentina, na beleza natural rústica e na hospitalidade calorosa.  

 

4° dia – The Vines 

Café da manhã no hotel. 

 

Hoje a visita será em duas vinícolas emblemáticas na zona sul do Vale do Uco, Bodega O. Fournier e 

Bodega Piedra Infinita Zuccardi. 



 

Ao meio-dia, o passeio segue para a vinícola Piedra Infinita. Desfrute de um almoço com vista para a 

Cordilheira dos Andes. 

 

5° dia – The Vines > Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 

Boas Experiências! 

 

  INCLUI 

 Welcome Secret; 

 Traslado Aeroporto Mendoza > Hotel Entre Cielos > Hotel The Vines > Aeroporto Mendoza; 

 02 noites de hospedagem no Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa com café da manhã; 

 02 noites de hospedagem no The Vines Resort & Spa com café da manhã; 

 Experiência Sabores Enemigos com visita e degustação na Bodega Trivento com vinhos harmonizados 

com diferentes tipos de chocolates artesanais e visita a Bodega El Enemigo com almoço acompanhado de 
vinhos de renome; 

 Experiência Al Infinito y más allá: Visita a 2 vinícolas emblemáticas na zona sul do Vale do Uco, Bodega 

O. Fournier e Bodega Piedra Infinita Zuccardi, com almoço; 

 Kit Alma Latina – Exclusividade Campanha. 

 

Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Passeios opcionais; 

 Antecipação no horário de chegada (early check-in); 

 Prorrogação no horário de saída (late check-out); 

 Bebidas e alimentos não mencionados como inclusos; 

 Taxas de entrada e serviço de guia durante o tempo livre; 

 Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, gorjetas; 

 Vistos; 

 Aéreos não mencionados como inclusos; 

 Suplemento para os dias de festivais nacionais (se houver); 

 Extra cobrado nos traslados para excesso de bagagem e atrasos de voos; 

 Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

 

 

VALORES 
 

  Entre Cielos (Classic) / The Vines (Villa) 



Período Single Duplo 

01/06/22 a 30/06/22 4.009,00 2.179,00 

 

Obs.: Preços por pessoa em base dupla em dólares (USD) 

 

Período de Estadia: 01/06/22 a 30/06/22 

 

Informações Importantes: 

 Os passeios estão sujeitos a condições climáticas. 

 Os valores apresentados são “a partir de” e serão firmados no momento da confirmação de reserva. 

 O passaporte deve possuir validade mínima de seis meses e mínimo de duas folhas em branco para o controle de 

imigração. 

 

Políticas de cancelamento/alteração:  

Tarifas não-reembolsáveis. 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 

A emissão somente será efetuada após a liquidação 

  

Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos outros 

cartões 
  

Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. São, portanto, 

sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 


