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Mendoza Experiência com vinhos – 4 dias e 3 noites  
Saída: 28/04 a 01/05/18 

 

 1º Dia - 28/04/2018 - São Paulo / Mendoza 
Embarque no Aeroporto de Guarulhos com Aerolineas Argentina no voo AR 1241 às 10:30hs. Chegada em Buenos Aires 
(Aeroparque) às 13:25hs. Conexão no voo AR 1466 às 16:25hs e chegada em Mendoza prevista para às 18:15hs. Recepção e 
traslado ao hotel escolhido. 

 Entre o 2º e 3º Dia - Mendoza  
 
Passeios inclusos: 
 
Vale de Uco – Saída a partir das 08:15hs em direção ao Vale de Uco. A primeira vinícola escolhida neste itinerário é a 
Atamisque, com características arquitetônicas trabalhadas pelos reconhecidos Bormida & Yanzon. Essa configuração está 
diretamente relacionada com a visão e o nome da vinícola, já que Atamisque é o nome de uma árvore que incluso poderá ser 
vista nesse local. Além de produzir vinhos, a família francesa também possui uma fazenda de frutas e nozes e é uma das 
poucas produtoras de truta da região. 

Mais tarde vamos conhecer a vinícola La Azul que nos seus inícios era apenas uma fazenda, logo plantou vinhedos e começou 
a vender uvas a outras vinícolas da região e hoje é uma próspera vinícola boutique com uma ampla reputação de vinhos de 
grande qualidade. A vinícola continua usando técnicas artesanais, como a adição de claras de ovos, para filtrar os vinhos. 
Todos os visitantes que percorrem e experimentam os vinhos de La Azul, destacam o clima cordial e o atendimento 
personalizado que brindam seus anfitriões.  

Continuamos o percorrido para almoçar em uma das grandes estrelas que ascendem na região: Andeluna. Situada ao pé da 
Cordilheira dos Andes, nos arredores da cidade de Tupungato, Andeluna tem uma vista magnífica das montanhas (uma das 
melhores da região). As enormes janelas do restaurante são projetadas para aproveitar o efeito, permitindo-nos apreciar a vista 
da cozinha que é totalmente aberta para permitir a visualização das preparações e a notável criatividade destes chefes em 
ação. Aqui terá o prazer de experimentar três passos harmonizados com vinhos.   
Retorno para Mendoza por volta das 17:30hs. 
 
Alta Montanha - A Cordilheira dos Andes se revela ante nossos olhos de maneira particular na província de Mendoza. O 
histórico trajeto da Rota Internacional Nº 7 transita por lugares como: Potrerillos, Picheuta, Penitentes, Uspallata e o espírito 
ancestral Puente del Inca; A visão do Cerro Aconcágua, rei das alturas, será o epílogo de um dia único. A altura média é entre 
3000-4200 metros acima do nível do mar. Passeio regular x compartilhado. Horário: a partir das 07:30hs às 19:00 hs. 
 
 4º Dia -  01/05/2018 -  Mendoza / São Paulo 
Check out, saída do hotel às 07:30hs. Traslado ao aeroporto e embarque no voo AR 1537 às 09:45hs. Chegada em Buenos Aires 
(Ezeiza) às 11:20hs. Conexão no voo AR 1244 às 15:25hs e chegada prevista no Aeroporto de Guarulhos às 18:10hs. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser 
alterada a critério do guia/receptivo local." 

Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 

Passeios calculados em base de tour regular compartilhado com mais pessoas e guiados em espanhol ou inglês. 
 
INCLUI: Passagem aérea São Paulo/Mendoza/São Paulo, traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto, hospedagem com café da 
manhã no hotel escolhido. Passeios inclusos: Vale de Uco e Alta Montanha. Assistência de viagem Travel Ace. 


