
 

Roteiro de Viagem 
MENDOZA, VINHEDOS E CORDILHEIRA | VINDIMA 2020 
 
1º DIA – 02/03/2020 – CIDADE DE ORIGEM / CORDOBA 
Saída às 12hs com destino a Mendoza 
 
2º DIA – 03/03/2020 – CORDOBA 
Chegada em Cordoba às 12hs. Tarde city tour pela cidade. 1º pernoite. 
 
3º DIA – 04/03 – CORDOBA / SAN JUAN 
Saída pela manhã, viagem a San Juan chegada final da tarde. Livre hotel. 2º pernoite. 

 
4º DIA – 05/03 – MENDOZA  
Pela manhã, visita a bodegas Callia. Após o almoço, viagem a Mendoza. Chegada fim da tarde e hospedagem. 3º 
pernoite. 
 
5º DIA – 06/03 – MENDOZA 
Dia programado para visitas. Pela manhã, Catena Zapata. Após, almoço El Enemigo. 4º pernoite. 
 
6º DIA – 07/03 – MENDOZA 
Pela manhã, visita Pulenta State. Almoço Ruca Malen. Noite Show Vindima. 5º pernoite. 
 
7º DIA – 08/03 – MENDOZA 
Dia com 2 opcionais: 
- Após o café da manhã no hotel saída para a região dos vinhos de altitude, Tupungato, nesta região os vinhos 
apresentam mais estrutura e complexidade por conta da altitude dos vinhedos que ficam em média 1.400 metros 
acima do nível do mar, isso significa mais exposição à luz solar durante o dia e com noites mais frias, esta 
ambiente é perfeito para os ricos Malbec’s que iremos encontrar lá. Neste dia faremos degustação na vinícola 
Salentein e almoço harmonizado na bodega Andeluna (+- R$ 450,00 por pessoa). 
- Café da manhã no Hotel. Nesse programa vamos pelas Rotas 40 e 7, que nos levam ao limite com o Chile, 
atravessando a Cordilheira dos Andes, beirando o leito do Rio Mendoza. Durante a travessia, passamos pelo 
Embalse de Potrerillos, contenedor das águas do Rio Mendoza e pelo Vale de Uspallata – que divide a pré-
cordilheira da cordilheira. Temos uma vista do maciço andino mais imponente da América, o Cerro Aconcágua, 
com seus 6.962 msnm e vemos a Ponte do Inca, que é uma ponte natural com uma história famosa, e com a 
presença de águas termais. A viagem continua pela Rota 7 e nos leva ao centro de esquí Los Penitentes até o 
povoado de Las Cuevas, no limite fronteiriço e, se o tempo for favorável, subimos ao Monumento do Cristo 
Redentor. Ao final do dia estaremos retornando ao hotel. 6º pernoite.  
 
8º DIA – 09/03 – MENDOZA/ORIGEM 
Após o café da manhã viagem de retorno. Pernoite em trânsito. 
 
9º DIA – 10/03 – ORIGEM 
Chegada a tarde. 
 
INCLUSO NO PACOTE 
– Viagem em ônibus CAMA SUITE; 
– 6 noites de hospedagem com café da manhã; 
– Tour em Mendoza com guia local com visita a Olivicola; 
– Visita Bodegas Callia San Juan / Vinícolas Catena Zapata e Pulenta, em Mendoza; 
– Almoço Vinícola El Enemigo e Ruca Malen 
– Ingresso Vindima; 
 



 

VALOR DO PACOTE: 
APTO INDIVIDUAL STD: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por pessoa. 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por pessoa. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: 
A vista com 5% de desconto. 
Parcelado: 1+9x vezes no cartão de crédito ou cheques (mediante consulta). 
 

EMBARQUES PRINCIPAIS 
09:00 – CAXIAS DO SUL 
13:30 – ERECHIM 
14:45 – PASSO FUNDO 
 

 


