
 
PACOTE – VINHOS DE MENDOZA e FESTA DA VENDIMIA!!  

 
Período da viagem: Entre 05 a 08 de Março de 2020 

 
 

ARGENTINA – MENDOZA – VINHO – GASTRONOMIA 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

  03 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã; 
 Transfer Aeroporto / Hotel / Aeroporto em serviço privativo; 

 Passeio de vinícolas e City Tour em grupo 
 Cordilheira dos Andes em grupo; 

 Traslados dos hotéis do centro, com guia. Ingresso para o teatro setor Tempranillo 
Guia de turismo com idioma português; 

 Assistência de nosso operador local. 
 

ROTEIRO DIA A DIA 
 

Dia 05/03 - Mendoza 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre para explorar a cidade. 
Acomodação. 
 
Dia 06/03 – Vinícolas e Oliveiras (8.30 am até 5 pm) 
Café da manhã. Mendoza possui ótimas vinícolas e vinhos da mesma qualidade, mas não é só 
isso. O azeite de oliva também é um produto muito importante para a nossa economia. Por 
isso, este passeio pretende mostrar o trabalho dos produtores destacados na região de Lujan 
de Cuyo. Sua primeira visita será a Bodega Tempus Alba, uma vinícola boutique, que produz 
quantidades limitadas de vinhos de alta gama. Depois, visitaremos a Olivícola Pasrai, uma 
fábrica de azeite de oliva que demonstra o processo de fabricação do azeite. A degustação 
consta de azeite de oliva extra virgem natural e de outras variedades perfumadas com alho, 
manjerição, orégano e tomilho, juntamente com pão caseiro acompanhado de pastas de 
azeitona e tomates e frutos secos. A próxima visita e degustação toma lugar em Luigi Bosca 
Winery. Fundada em 1901 por Don Leoncio Arizu, Luigi Bosca tem desempenhado um papel 
extenso na indústria vinícola Argentina. Em 1989 a família trabalhou ativamente para conseguir 
a fundação do primeiro DOC na Argentina (denominação de origem), em Luján de Cuyo. Na 
hora do almoço, desfrutaremos do especial cardápio na vinícola Clos de Chacras. O almoço de 



 
3 passos está inspirado em receitas autênticas, técnicas de cozinha regionais e os ingredientes 
que contém os segredos do sabor. Uma seleção de vinhos premium complementa cada passo. 
 Depois do almoço realizaremos o passeio pelo interior da vinícola. De regresso para Mendoza, 
podemos refletir sobre o esforço e a paixão que estas famílias colocam dia a dia para 
conseguir este produto tão preciado. Pela noite a “Via Branca das Rainhas” acontece nas ruas 
do centro de Mendoza com as candidatas a rainha da vindima desfilando em carros alegóricos 
representando a região que vivem e presenteando os fãs com frutos típicos produzidos nas 
zonas que representam. Um grande festejo popular que todos os anos reúne mendocinos e 
turistas em um apaixonante desfile com muita música, cultura e festa. (Atividade gratuita no 
centro de Mendoza!) Retorno ao hotel e acomodação. 
 
Dia 07/03 - City Tour (8.30 am até 1 pm) + Festa da Vindima (6.30 pm até 1 am) 
Café da manhã. Iniciaremos visitando a Área de Fundação, o coração do centro histórico da 
Cidade Velha, a Praça Pedro del Castillo e o Museu da Área de Fundação, exatamente onde 
funcionava a anos atrás o Conselho de Mendoza. Visitaremos a Praça Independência, a qual 
está no centro de cinco praças que formam o traçado urbano da cidade. Logo após, 
seguiremos para o Centro Cívico, onde poderemos visitar a casa do governo, dentre outras 
atrações. Conheceremos, também, o Parque General San Martin, o qual, desde mais de um 
século se constituo em um dos espaços verdes urbanos mais importantes da Argentina, tanto 
pela sua extensão quanto por circundar a cidade. Atualmente abarca 307 hectares de área 
plantada, 17 km de percurso e 82 hectares de expansão. Finalizaremos a viagem visitando o 
antigo e reconhecido monumento ao Cerro de la Glória. 
 À noite é realizada a apresentação mais esperada do ano, o Ato Central da Festa Nacional da 
Vindima. Mais de 20.000 pessoas sentadas no anfiteatro Frank Romero Day, e outras tantas 
que observam desde os cerros do Parque General San Martin dão um marco especial para a 
noite mais especial de Mendoza. Uma produção inesquecível com mais de 400 atores no 
cenário, representam a cultura e história da viticultura mendocina. Nesse grande dia uma nova 
rainha será coroada, e um show de fogos artificiais põe o final a esse grande espetáculo da 
noite. Inclui traslados dos hotéis do centro, guia, e entrada para o teatro no setor Tempranillo. 
Retorno a 1am aprox. Acomodação. 
 
Dia 08/03 - Mendonza 
Café da manhã. Em horário combinado, traslado privado ao aeroporto de Mendoza para tomar 
seu voo de retorno. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 
 

VALORES POR PESSOA 
 

 

 

HOTEL 
VALOR POR PAX 

EM SINGLE 
VALOR POR PAX 

EM DUPLO 
VALOR POR PAX 

EM TRIPLO 
VALOR POR PAX 
EM QUADRUPLO

CRILLON 3* USD 985,00 USD 639,00 USD 865,00  USD 839,00 

AMERIAN 4* USD 1.025,00  USD 665,00 USD 655,00 USD 655,00 

SHERATON 5* USD 1.199,00 USD 799,00 USD 719,00 USD 770,00 

INTERCONTINENTAL 5* USD 999,00 USD 695,00 USD 745,00 USD 679,00 



 
Forma de pagamento: 

- A vista com 4% de desconto 

- 25% de entrada + 08 x sem juros nos cartões Visa e Master. 
 
 

IMPORTANTE: 

** Nada reservado, somente cotado, portanto sujeito a disponibilidade e alteração de valores; 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação ou RG em excelente estado de conservação com menos de 10 anos de emissão. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 


