
 
 

 

Mendoza te espera 
5 dias, 4 noites 

Mendoza – Argentina – América do Sul  

 

 

 
 
Mendoza, considerada uma das vinte e uma 
cidades mais maravilhosas do mundo, guarda em 
si atrações igualmente incríveis. Autointitulada 
“terra do sol e do bom vinho”, é um lugar 
propicio para romance, aventura e apreciar bons 
vinhos. 
 
A partir de  
USD 344,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
A região é o centro viticultor mais importante da 
América do Sul, graças à combinação do clima 
seco com a excelente qualidade do solo, o que 
origina a produção de cepas como Malbec, 
Cabernet Sauvignon, Tempranillo e Chardonnay, 
sempre aliadas a excelentes experiências 
gastronômicas. 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. 
Uma experiência única! 
 
Destaques: 
• Hospedagem em localização privilegiada, 
a poucos passos do centro da cidade de 
Mendoza; 
• Contemplar a belíssima Cordilheira dos 
Andes; 
• Degustação de excelentes vinhos nas 
vinícolas locais; 
• Se aventurar ao longo das montanhas 
íngremes, em meio de campos e vinhedos 
charmosos. 

 
 

  ROTEIRO 

1° dia – Mendoza 

Chegada ao Aeroporto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli e traslado ao hotel Premium. 



 
 

O hotel:  

Localização privilegiada, a poucos passos do centro da cidade de Mendoza e a 8 km. do aeroporto. O 
hotel conta com sauna, piscina, academia, business center e salas para conferências e convenções. No 
14º andar, tem uma vista maravilhosa da Cordilheira dos Andes e da paisagem urbana,o hotel ainda 
conta com o restaurante El Faro Bistro, com um menu requintado de pratos gourmet. 

Não deixe de visitar o Parque General San Martín, no qual mais de 50.000 árvores oferecem sua sombra 
àqueles que o visitam. 

Finalize a noite com um jantar no Azafrán ou Francis Mallman 1884, do famoso chef argentino que 
possui restaurantes em Mendoza, Buenos Aires, na Patagônia e no Uruguai. 

2° dia – Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Saída para um tour pela cidade e arredores. 

3° dia – Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Saída para tour Sabores Maravilhosos, com degustação de vinhos. 

4° dia – Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Dia livre para atividades pessoais. 

Sugestão para este dia: 

Pela manhã/tarde Meio dia de Rafting ou Meio dia de Trekking. 

RAFTING 
Em Mendoza, existem muitas maneiras de se conectar com o derretimento das águas dos Andes. Para o 
aventureiro, oferecemos rafting durante todo o ano em um rio classe III +. Todas as nossas excursões são 
no rio Mendoza, antes da barragem de Potrerillos. 

Constantes rápidas fornecem ação durante toda a descida.  

No verão, com seu fluxo mais alto, o rio Mendoza arrasta sedimentos e forma buracos e ondas, 
produzindo corredeiras de alta intensidade. 

No inverno, o fluxo diminui e permite que você aprecie as rochas que fazem parte da natureza do local. 
As viagens são conduzidas por guias com experiência internacional que possuem Certificação 
Internacional em Resgate de Águas Blancas e são acompanhados por caiaques de segurança.  
Todos os participantes receberão coletes salva-vidas (PFD), roupas de neoprene, coletes à prova d'água, 
botas de neoprene e capacete. 

Distância: 12 km. 



 
 

Navegação: 1 hora aprox. 

TREKKING 
Se você deseja se conectar com a montanha e aprender com ela, oferecemos caminhadas guiadas pela 
nossa Pré-Cordilheira. Oferecemos alternativas diferentes para cada aventureiro. 

Local: área de Potrerillos. 

Duração: 2h30 aprox. 

Dificuldade: Moderada. 

Inclui: Guia bilíngue profissional Água mineral Barra de cereais Seguro de acidentes pessoais. 

A partir de US$ 75,00 por pessoa/regular. 
 
5° dia  – Mendoza 
Café da manhã e check-out no hotel. 
Traslado ao aeroporto. 
 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

  INCLUI 

• 4 noites de hospedagem no Hotel Premium com regime de café da manhã; 

• Traslados privados de chegada e saída; 

• Tour pela cidade de arredores; 

• Tour Sabores Maravilhosos; 

• Benefícios do programa: 
Up-grade de quarto de acordo com disponibilidade; 
Up-grade na degustação de vinhos nos Restaurantes; 
Up-grade na degustação de vinhos nas Bodegas; 
01 Garrafa de vinho de cortesia por Bodega visitada; 

NÃO INCLUI 

• Taxa IRRF de transferência bancária referente pagamento ao fornecedor estrangeiro (consultar 
valores); 

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

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

• Passeios opcionais; 

• Bebidas durante as refeições incluídas e outras refeições não mencionadas; 

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

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

• Aéreos não mencionados como inclusos; 

• Aéreos internacionais de chegada / saída; 

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



 
 

• Vistos; 

• Gorjetas, maleteiros e despesas pessoais; 

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

• Tudo o que não mencionado em “Pacote inclui”. 

 

VALORES & CONDIÇÕES 
 

  ★★★★ 

Duplo* 

USD - P 344,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Mendoza - Hotel Premium Tower (premium)  

 

*Preços por pessoa. Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da 

confirmação da reserva. São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 
CONDIÇÕES: 
Validade: válido para vendas realizadas entre 30/03 e 30/05. Válido: 01/05 a 28/12. Não inclui 
férias de inverno ou fins de semana prolongados;   
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas; 
Horário de check-in: 14h 
Horário de check-out: 12h  
Políticas de cancelamento/pré-pagamento: Consulte-nos para maiores informações. 

 

 

  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 6 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO) * Não aceitamos outros 
cartões   

 



 
 

  INFORMAÇÕES 

 Melhor época: 

É possível visitar Mendoza o ano todo. O clima árido na região porém no verão (dezembro a fevereiro) 
há precipitações de chuvas breves. Temperaturas são mais altas também, com média de 30°C. 

Durante o outono (entre maço e abril) as temperaturas abaixam (média de 18°C), e época de colheita 
tem movimento maior nas vinícolas e mais atividades ao ar livre.  

Inverno é seco e temperaturas chegam a 0°C, destacando as atividades de neve nas regiões mais altas.  

Como chegar: 

Chegada no Aeroporto Internacional de Mendoza (MDZ), "Gobernador Francisco Gabrielli" (ex "El 
Plumerillo"). Voos com conexão de províncias Argentinas, incluindo também voos desde Santiago do 
Chile. O Hotel Park Hyatt está apróx. 10km (25 min) do aeroporto. 

Para chegar ao Casa de Uco, deve pegar a Rota Nacional 40 ao Sul até o departamento de Tunuyán 
(apróx. 100 km). Depois a Rota 92 ao Oeste (este desvio encontra-se na rua principal e está bem 
indicado) em direção ao Manzano Histórico (25 Km de Tunuyán). Depois pegar a Rota 94 à direita e 
continuar até chegar a Casa de Uco (localizado ao lado esquerdo). 

Notas importantes: Visto: Brasileiros não precisam de visto para entrar no país, apenas da carteira de 
identidade em bom estado de conservação (com menos de 10 anos de uso) ou o passaporte.  

Passaporte: Passaporte deve ter validade para a duração de estadia e uma página necessária para 
carimbo de entrada.  

Vacina: No momento não há exigência de Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia.  

Eletricidade: No Argentina, a eletricidade é de 220V/50Hz e as tomadas são de padrão europeu, com 
dois pinos redondos. 

O que levar: 

Considerando a variação de temperaturas, recomendamos que você se vista em camadas, com uma 
jaqueta quente ou fleece à mão para os momentos mais frios do dia. Veja a lista de itens que 
recomendamos para lhe ajudar a preparar sua viagem: 

• Roupa de banho, protetor solar, boné e óculos de sol e roupas leves para tempo quente;  

• Jaqueta quente, calças, suéteres, fleece (tecido feito de fibras de poliéster), blusão à prova de 
vento, luvas e gorro para os dias mais frios; 

• Botas resistentes para passeios a cavalo nas vinícolas; 

• Equipamento fotográfico para registrar as paisagens; 

• Pequena mochila para excursões. 

Lembre-se de levar seu traje de banho, para a piscina e o Spa. 

Não há um código de vestimenta no hotel, mas um vestuário esporte fino para o jantar não seria 
inadequado. 



 
 

Moeda 

Peso argentino.  

Idiomas 
Espanhol 

Religião 
Mesmo não havendo religião oficial no país, a maior parte dos habitantes (60%) são devotos à Igreja 
Católica Apostólica Romana. 15% é representada por protestantes e mais de 20% declararam que não 
possuem religião.  

 


