
 
PACOTE – MENDOZA TERRA DE VINHOS E AVENTURAS  

 
Período da viagem: de 25 de FEVEREIRO a 02 de MARÇO de 2022        

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

· Passagem aérea Aerolíneas Argentinas; 
· Traslado de chegada e saída em Mendoza; 

· 05 noites de hospedagem em Mendoza com café da manhã de 25 de FEVEREIRO a 02 de 
MARÇO; 

· City tour regular em Mendoza; 
· Passeio regular a 02 adegas e 01 fábrica de azeite de oliva; 

· Seguro Viagem LATINA com cobertura de USD 15 mil para menores de 64 anos; 
· Assistência de nosso operador local; 

 
Itinerário Aéreo: 

ITINERARIO DIA A DIA 
 

25/02 – PORTO ALEGRE / MENDOZA 
Apresentação no Aeroporto para embarque com no mínimo 03 horas de antecedência no vôo com 
destino a Mendoza (voo com escala e conexão). Chegada e traslado ao hotel. Acomodação e 
restante do dia livre. 
 
26/02 – MENDOZA 
Após o café da manhã, passeio pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, tais como: 
Bairro Cívico, Parque San Martin, Cerro de la Gloria, Monumento a los Andes, Teatro Grego de la 
Vendimia, vinícola e Igreja da Carrodilla cuja virgem é padroeira dos vinhedos. Tempo para 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino 

 

1231 25 Fev 08:15 25 Fev 10:00 PORTO ALEGRE (POA) BUENOS AIRES (AEP) 

 

2412 25 Fev 13:20 25 Fev 15:15 BUENOS AIRES (AEP) MENDOZA (MDZ) 

 

1413 02 Mar 14:05 02 Mar 15:40 MENDOZA (MDZ) BUENOS AIRES (AEP) 

 

2232 02 Mar 17:40 02 Mar 19:15 BUENOS AIRES (AEP) PORTO ALEGRE (POA) 

SAIDA 
ESPECIAL 

CARNAVAL  
2022! 



                        

 
almoço por conta. No horário da tarde visitaremos duas adegas pequenas administradas por 
famílias locais com muitas gerações de experiências. Também será visitaremos uma fabrica de 
azeite de oliva. Os vinhos e os azeites de Mendoza são mundialmente conhecidos. Hospedagem. 
 
27/02 – MENDOZA 
Café da manha. Dia livre para passear pela cidade. Sugerimos fazer o passeio de dia completo 
regado de vinho pelo “Vale do Maipú” e visitaremos as famosas adegas da região. Visitas e 
degustações nas vinícolas “Trapiche”, “Sin Fin” e azeiteira da Família “Zuccardi” com almoço de 
três passos com vinhos em Pan y Oliva. Passeio opcional com almoço e três degustações: Usd 
100 por pessoa. Hospedagem. 
 
28/02 - MENDOZA 
Café da manha. Dia livre para passear pela cidade. Sugerimos fazer o passeio de Alta Montanha 
e Aconcágua. Hoje é dia de subir a cordilheira dos Andes num passeio de dia completo até a 
fronteira com a República do Chile. Estada internacional com vistas muito bonitas visitaremos o 
famoso “Puente del Inca” e caminharemos pela entrada do Parque Nacional de Aconcágua, pico 
mais alto do continente. Inclui café da manha e almoço (Box lunch). Retorno no final da tarde. 
Valor: Usd 75.00. Hospedagem. 
 
01/03 - MENDOZA 
Café da manhã. Dia livre para passear pela cidade. Mendoza tem passeios para todos os gostos. 
Este dia sugerimos vários desde a visita a Termas de Villavi cencio a um passeio exclusivo de 
elaboração do seu próprio vinho! Também tem passeios de bike e possibilidade de fazer rafting 
pelos rios que descem a cordilheira! Hospedagem. 
 
02/03 – MENDOZA / PORTO ALEGRE 
Após o café da manhã, deixaremos os quartos. Traslado para aeroporto no horário marcado. 
Fim de serviços. 

 
VALORES POR PESSOA 

 
Acrescentar USD 116 de taxas de embarque por pessoas a serem pagas na entrada.  

 

IMPORTANTE: 

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

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ano (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos:  

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

 

 

HOTEL EM MENDOZA  
05 NTS 

 
P/PESSSOA EM 

INDIVIDUAL 

 
P/PESSSOA EM 

DUPLO 

 
P/PESSSOA EM 

TRIPLO 
 

NH MENDOZA CORDILHEIRA 4* 
www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-

mendoza-cordillera 
  

 
USD 972.00 ou   

 
12x de USD 81.00 

 
USD 816.00 ou  

 
12x de USD 68.00 

 
USD 792.00 Ou  

 
12x de USD 66.00 


