
 
 

 

 

Mendoza inspiradora 
 Entre Cielos Luxury Hotel Wine & Spa e The Vines Resort & Spa 

5 dias, 4 noites 
Mendoza – Argentina – América do Sul 

 

 

 
 
Autointitulada “terra do sol e do bom vinho”. 
Mendoza é a união de vinhos, excelente 
gastronomia, paisagens, montanhas e aventura. 
Nesse roteiro, reunimos as melhores experiências 
para seu deleite! 
 
A partir de 
USD 1.578,00 por pessoa em apartamento duplo 
 
Saiba mais 
Mendoza é encravada em uma região para 
explorar e descobrir, com abundantes atividades 
ao ar livre, paisagens externas que te convidam a 
aventuras e tours ao longo das montanhas 
íngremes e campos verdejantes. Graças à 
combinação de clima seco e excelente qualidade 
do solo originando a produção de uvas, como 

Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranillo e 
Chardonnay, vinculadas com incríveis 
restaurantes que são oferecidos degustação com 
queijos, azeites, produtos orgânicos e até mesmo 
chocolates. Um destino com essência e muito 
charme. 
 
Destaques: 
• Desfrute o melhor dos dois vales: Lujan de 
Cuyo & Vale de Uco; 
• Refeição memorável com belas vistas no 
Ruca Malen; 
• Conheça um pouco da cultura Argentina e 
sua beleza natural; 
• Deleite-se na afetuosa hospitalidade no 
Entre Cielos & The Vines. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  ROTEIRO 

1° dia - Mendoza > Entre Cielos 

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

O hotel: 

Localizado em uma das mais importantes regiões vinícolas da América Latina, o Entre Cielos, construído 
entre 1200 videiras e vinhedos que pertencem a renomados produtores, possui uma propriedade de 8 
hectares com vista à majestosa Cordilheira dos Andes. 

Sua localização é privilegiada, a apenas 30 minutos da Cidade de Mendoza, onde é possível fazer 
compras, desfrutar da vida noturna e dos eventos culturais. 

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 - Entre Cielos 

Café da manhã no hotel. 

Uma das melhores maneiras de explorar a região, é contratar um carro que fique à disposição, assim 
poderá aproveitar a degustação dos vinhos nas vinícolas sem se preocupar com nada. 

Neste dia recomendamos explorar as vinícolas na região de Maipu, finalizando com almoço na Casa el 
Enemigo (não incluso). 

Inspirada na infância do Alejandro Vigil (principal enólogo da Catena Zapata) com seu avô. A vinícola foi 
projetada com inspiração na Divina Comédia, o poema épico do italiano Dante Alighieri. Um tour é 
oferecido aos clientes que forem almoçar na propriedade. 

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 oportuno traslado ao hotel The Vines. 

O hotel: 

The Vines of Mendoza é mais do que um lugar extraordinário. É um estilo de vida e de ser. 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. Estamos orgulhosos de ser nomeados 
para a Lista de It 2015 da Travel & Leisure, a Hot List de 2014 da Condé Nast, os Melhores dos Melhores 
de Robb Report de 2014 e as 101 melhores suítes de hotéis da Elite Traveler. 

As villas possuem um espaçoso deck privativo, com banheira externa, ducha de imersão, lareira e todo o 
conforto necessário ao deleite.  



 
 

Aproveite este dia na famosa piscina de borda infinita e jacuzzi externa com cabanas privativas e vista de 
180º para a imponente Cordilheira. 

4° dia - The Vines 

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais. 

Vinho, culinária e atividades ao ar livre no The Vines resort and spa. 

Seja a sua aventura ideal uma interessante garrafa de vinho ou uma caminhada nas montanhas, o nosso 
Vale do Uco é repleto de opções. Essas aventuras variam desde degustações de vinhos em boutique e 
vinícolas consagradas até o saborear de uma cozinha regional requintada, caminhadas, passeios a cavalo 
ou até pescaria nos Andes! 

Uma das experiências mais famosas da região é a Siete Fuegos. Saiba um pouco mais. 

Siete Fuegos de Francis Mallmann 

O internacionalmente aclamado chef Francis Mallmann cria pratos regionais inspirados na famosa carne 
Argentina. O Siete Fuegos, ou “setefogos”, descreve a coleção de técnicas de cozinha de chama aberta 
de Francis Mallmann, inspirada em gaúchos argentinos e em migrações europeias. As hortas e vinhedos 
circundantes oferecem uma recompensa natural de ingredientes locais e sazonais com excepcionais 
vinhos argentinos. Aprecie os sabores rústicos e picantes de especiarias como as costelas lentamente 
grelhadas, o salmão com incrustado de sal e as frutas sazonais grelhadas, cada um deles combinando 
com vinhos premiados. 

Experiência Siete Fuegos  

Tenha um jantar em uma mesa compartilhada com cozinha ao ar livre "Pátio de Fuegos". Desfrute 
assistindo cada uma das famosas técnicas de Francis executadas à perfeição e apresentadas de forma 
artística e combinadas com os melhores vinhos argentinos. 

5° dia – The Vines > Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

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

• 2 noites de hospedagem no Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa com regime de café da manhã no 
Katharina Bistrô, vinho na sala de cortesia, Conexão Wi-Fi em áreas públicas e quartos, Piscina 
exterior e jacuzzi, Serviços de concierge para ajudar a personalizar seu itinerário. 

• Carro à disposição por 6 horas (não inclui refeições, bebidas e entradas nas vinícolas); 

• 2 noites de hospedagem no The Vines Resort & Spa com regime de café da manhã; 

• Seguro viagem Gta Euromax. 
 
 



 
 

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 E CONDIÇÕES 
 

  ★★★★★ 

Duplo* 

USD - P 1.578,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Mendoza - Entre Cielos Wine Luxury Hotel & Spa (APARTAMENTO CLÁSSICO KING/TWIN) 

Mendoza - The Vines Resort & Spa (One Bedroom Villa)  

 
*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 
Válido: até 20/12/2020. Não inclui férias de inverno, fins de semana prolongados e feriados; 
Seguro: válido para pessoas com até 64 anos de idade, acima dessa faixa etária as condições 
devem ser consultadas. 
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.  

Curiosidades: 
HOTEL PARK HYATT – O DESTINO COM MAIS ESTRELAS EM MENDOZA 
O Park Hyatt Mendoza é um hotel cinco estrelas de arquitetura neoclássica francesa do século XX situado 
bem no coração da cidade, em frente à histórica Plaza Independência.  

THE VINES RESORT & SPA - Mistura perfeita entre a rústica elegância e moderno conforto, suas 21 Villas são 

banhadas por luz natural e acolhedoramente decoradas com pedras e madeira, inspiradas na paleta natural 

do Valle de Uco de Mendoza. 

 


