
 
 

 

 

Mendoza Entre Cielos  
 Entre Cielos Luxury Hotel Wine  

5 dias, 4 noites 
Mendoza – Luján de Cuyo- 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 1.190,00 por pessoa em apartamento duplo 
Classic com Up-grade a Acomodação Vineyard Loft 
 
Saiba mais 
Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa 
 
Enquanto caminha entre os vinhedos de Malbec, 
aos pés da majestosa Cordilheira dos Andes, 
encontrará este Hotel Boutique, onde os hóspedes 
terão uma verdadeira combinação de 
tranquilidade e sofisticação. 

 
Destaques: 
 
• 10% para pré-venda até 31/03 
• Se hospedar em um dos hotéis mais singulares 
de Mendoza, entre os vinhedos da propriedade; 
• Experiência Vale Maipu SABORES 
ENEMIGOS com degustação de chocolates 
artesanais na Trivento e almoço na El Enemigo; 
• Experiência UCO A LA CARTA - Tour 
privativo com almoço (Pode escolher entre duas 
vinícolas do portfólio); 
•  Acesso a Jacuzzi do Spa no primeiro Spa 
com Hamam da América Latina o convida a 
descobrir as antigas tradições turcas de 
relaxamento e bem-estar. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  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, tradicional restaurante no centro da cidade ou no restaurante do 
hotel.  



 
 

2° dia - Entre Cielos 

 

Café da manhã no hotel. 

Neste dia explorar as vinícolas na região de Maipu, finalizando com almoço na Casa el Enemigo. 

Experiência Sabores Enemigos   

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. 

Ao meio-dia, visita a Bodega El Enemigo, do renomado agrônomo Alejandro Vigil. Inspirada na infância do 
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, desfrutarão de um almoço 
acompanhado de vinhos de renome. 



 
 

 

Se você já imaginou voar devagar e placidamente sobre um cenário maravilhoso como se fosse um pássaro, 
mas sem nenhum esforço e em total harmonia com a natureza... isso é o mais próximo de um voo de balão! 

Colecione um Pôr do sol sobrevoando vinhedos e olivais com o imponente cenário da Cordilheira dos Andes. 
Sem dúvida, é um plano perfeito para conhecer Mendoza do alto. 

Cada voo é uma experiência única e dura aproximadamente 45 minutos da decolagem ao pouso. Voaremos 
até a bússola do vento seguindo sua direção e velocidade. 

Valores: 290,00 USD por pessoa – base 2 pessoas.  

3° dia - Entre Cielos > Valle de Uco  



 
 

 

Café da manhã no hotel. 

Experiência Uco a La Carta: 

Mendoza tem uma grande variedade de vinícolas para visitar. Sendo a principal província vitivinícola do país, 
por vezes é difícil optar por aquela adega “especial”, que vamos recordar entre as suas provas de vinhos 
aromáticos e a cordialidade do pessoal que nos recebe. 

Assim, o dia os levará ao oásis de Valle de Uco, a apenas 100 km da cidade de Mendoza, para os surpreender 
com novas vinícolas e seus vinhos requintados. As vinhas farão sempre parte da paisagem, e visitarão 2 
adegas no oásis do vinho, fazendo uma visita, provas e um almoço de passos harmonizado com vinhos da 
casa numa delas. 

Sugestões de Vinícolas: Solo Contigo, Corazón Del Sol, Super Uco, Laureano Gomez, Vinhos Huentala, Piedra 
Negra, Gimenez Rilli, Bianchi, Tupungato Divino, Casa Petrini, Vinhos El Zorzal, Apaixonado. 

* adegas e atividades sujeitas a disponibilidade no momento da reserva. 

4° dia - Entre Cielos  

Café da manhã no hotel.  

Dia livre para atividades pessoais.  Vinho, culinária e atividades ao ar livre. 

Experiência sugerida: 



 
 

Luján a la Carta 

Visita a 2 vinícolas em Luján de Cuyo com degustação e almoço com vinhos em uma delas. 

Sugestões citadas: Susana Balbo, Belasco de Baquedano, Norton, Chandon, Terrazas de los Andes, Finca 
Decero, Cruzat, Achaval Ferrer, Lagarde, Vistalba, Durigutti, Lamadrid (consultar outras opções). 

199,00 USD por pessoa – base 2 viajantes 

Ou 

Experiência Al Infinito y más allá  

Neste dia visita a 2 vinícolas emblemáticas na zona sul do Vale do Uco, Bodega O. Fournier e Bodega Piedra 
Infinita Zuccardi. Neles, sua impressionante arquitetura será a primeira a chamar nossa atenção, para 
continuar nos encantando com seus produtos. 

Ao meio-dia, almoço na vinícola Piedra Infinita, com uma vista maravilhosa da Cordilheira dos Andes. 

Após o almoço, traslado curto até o Casa de Uco.  

250,00 USD por pessoa – base 2 viajantes. 

5° dia – Entre Cielos > Mendoza 

Café da manhã no hotel. 

Em horário oportuno traslado ao aeroporto. 

 

  INCLUI 

 Welcome Drink Sabores Latinos 

  1 garrafa de vinho cortesia  

 Traslado Aeroporto Mendoza > Hotel Entre Cielos > Aeroporto Mendoza; 

 4 noites de hospedagem no Entre Cielos com regime de café da manhã suíte Classic com up-grade 

para Vineyard Loft 

 Experiência Vale Maipu SABORES ENEMIGOS com degustação de chocolates artesanais  na Trivento 
e almoço na El Enemigo; 

 Experiência Uco a La Carta - Tour privativo com almoço (Pode escolher entre duas vinícolas do 
portfólio) 

 Acesso a Jacuzzi do Spa  

 Kit Alma Latina 
 
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 1.190,00 

*Preços por 
pessoa 

  

Mendoza - Entre Cielos Wine Luxury Hotel & Spa (APARTAMENTO CLÁSSICO KING/TWIN) 
 
*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 
Janela de Reserva: Até 31/03 
Validade: 01/05 a 09/10/22. 
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 

DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA SUA VIAGEM 

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.  

Protocolos de Entrada ao país. COVID 19:   

A partir do dia 29 de janeiro, os brasileiros que já foram completamente vacinados contra a Covid-19 não 

precisarão mais apresentar resultado negativo para um teste RT-PCR para entrar no país. A lista completa de 

exigências é a seguinte: 

 Os viajantes a partir de 18 anos devem apresentar comprovante de vacinação completa há pelo menos 
14 dias com as duas doses da Pfizer, AstraZeneca, Moderna e Coronavac ou com a dose única da 
Janssen; 

 Todos os viajantes devem preencher a declaração juramentada dentro das 48 horas que antecedem 
a viagem; 

 Todos os viajantes devem ter seguro de saúde com cobertura para Covid-19, incluindo serviços de 
hospitalização, isolamento e transferência médica em caso de doença, suspeita ou contato próximo. 

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

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.  

https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php


 
 

Notas importantes:  

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: 
 

 

 


