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Mendoza Clássica
 1º Dia - Origem / Mendoza
Embarque com destino a Mendoza (conexão em Buenos Aires). Chegada no aeroporto e traslado ao hotel escolhido.
 2º Dia – Mendoza
Café da manhã. Pela tarde visitaremos a cidade de Mendoza, uma das mais belas do país. Começaremos pela cidade antiga,
sitio onde foi fundada; passaremos pela alameda, micro centro, Bairro Cívico, e depois o Parque General San Martín com o
Cerro de la Gloria, estádio mundialista e teatro grego Frank Romero Day, onde e o ato central da Festa Nacional da Vindima.
Retorno para o hotel.
 3º Dia – Mendoza
Café da manhã. Pela tarde, saída para o oásis vitivinícola mendocino para Tour de Vinícolas e Igreja da Carrodilla, visitaremos 2
vinícolas e participaremos das melhores degustações. Aprenderemos sobre os vinhos mendocinos, seus processos de
elaboração, e os sistemas de condução da videira. Posteriormente, visita em uma fábrica de azeite onde poderemos observar
o processo de elaboração de este produto. Iremos depois até a Igreja de la Carrodilla onde conheceremos a Virgem de
mesmo nome, padroeira dos vinhedos. Retorno para o hotel.
 4º Dia – Mendoza
Dia livre para atividades independentes.
 5º Dia - Mendoza / Origem
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Em horário oportuno embarque em vôo com destino a cidade de origem.
"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."
SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
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 (em micro ônibus) guiados em espanhol ou inglês.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã. Traslado Aeroporto-Hotel-Aeroporto. Passeios inclusos: City tour regular e Tour de
vinícolas regular. Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

