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#1#1
Vinhos e oliveirasVinhos e oliveiras
Segundas, Quartas e SextasSegundas, Quartas e Sextas

A primeira visita será na 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, 
manjericão, orégão e tomilho, juntamente com pão caseiro acompanhado de pastas de azeitona, de tomate e frutos 
secos.

A próxima visita e degustação será na vinícola Lagarde. Lagarde conserva sua estrutura original construída em 
1897. A mesma é um fiel reflexo da imagem que desejam transmitir através de seus vinhos: o equilíbrio harmônico 
entre o passado e a inovação. 

Na hora do almoço, desfrutaremos do especial cardápio da vinícola Clos de Chacras. O almoço de três passos está 
inspirado em receitas autênticas, técnicas de cozinha regionais e os ingredientes que abrigam os segredos do 
melhor sabor. Uma seleção de vinhos premium complementa cada passo. Depois do almoço realizaremos o passeio 
pelo interior da vinícola.

De regresso para Mendoza, poderemos refletir sobre o esforço e a paixão que estas famílias colocam dia a dia para 
conseguir este produto tão valorizado. 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação na vinícola Tempus Alba
• Visita e degustação na olivícola Pasrai
• Visita e degustação na vinícola Lagarde
• Visita e almoço gourmet de três passos harmonizado com vinhos na vinícola Clos de Chacras
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas

Mendoza possui ótimas vinícolas que elaboram 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 nas regiões de Luján de Cuyo e Maipú.       Indice



#2#2
Sabores de MaipúSabores de Maipú
Terças, Quintas e SábadosTerças, Quintas e Sábados 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação nas vinícolas Trapiche e Sin Fin
• Visita na olivícola e almoço na Familia Zuccardi (restaurante Pan & Oliva).

Inclui entrada, prato principal e sobremesa com harmonização de vinhos
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Todos os impostos

Hoje visitaremos três vinícolas que abriram o caminho da viticultura e que ainda tem conservado suas tradições 
familiares até hoje, formando um setor importante da produção de vinhos em Mendoza.

Este passeio é projetado para compartilhar e desfrutar de um excelente dia de vinhos. Para começar conheceremos 
a vinícola Trapiche que representa "a riqueza da diversidade".  Ao longo de sua história, esta vinícola compreendeu 
a força da viticultura neste país, especializando-se em obter o melhor do terroir, criando vinhos exclusivos e 
deliciosos. Logo de uma degustação Premium, continuamos para visitar a Sin Fin, uma vinícola familiar que oferece 
uma proposta moderna num prédio do ano 1937 completamente remodelado.

Finalmente a vinícola Familia Zuccardi. Esta empresa familiar foi fundada no ano 1963 pelo engenheiro Alberto 
Zuccardi. Naqueles tempos, ele começou plantando videiras em Maipú, experimentando com um sistema de 
irrigação de sua própria criação com base em um método usado na Califórnia. Quarenta e cinco anos após o ponto 
de partida deste caminho fusionou as três gerações unidas por uma paixão especial: o vinho. Em setembro de 2015, 
a prestigiada revista DECANTER reconheceu ao José Alberto e ao Sebastián Zuccardi como parte das cinco 
personalidades mais influentes do vinho argentino. Nesta ocasião o almoço será no restaurante Pan y Oliva, um dos 
dois restaurantes localizados dentro da Zuccardi, reconhecido por suas massas e saladas combinadas com o 
perfeito azeite de oliva que também é elaborado pela família. Uma maravilha que merece ser desfrutada desde o 
começo até o fim!

Localizada ao leste da cidade, a região de Maipú nos transporta ao 
passado, já que foi aqui onde desenvolveram-se os primeiros vinhos 
da Argentina. Grandes histórias e momentos completarão este 
passeio perfeito! 
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#3#3
Vale do Uco mágicoVale do Uco mágico
Quintas e DomingosQuintas e Domingos  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação na vinícola Salentein
• Visita e degustação na vinícola Domaine Bousquet
• Visita e almoço na vinícola Andeluna, almoço gourmet de seis passos harmonizados com vinhos premium.
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Todos os impostos

Rodeado por uma paisagem impressionante do vulcão Tupungato você apreciará o prestígio destas vinícolas e seus 
magníficos produtos,  finalizando com um almoço gourmet inigualável na vinícola Andeluna.

Vamos visitar algumas das vinícolas mais importantes da região: Salentein, Domaine Bousquet e Andeluna, que 
realizam vinhos de renome mundial a partir desta terra preciosa. Este passeio está planejado para que você seja 
parte da arte que compreende a elaboração de vinhos.

Começando pela Salentein, teremos o prazer de percorrer o prédio em forma de cruz, pensado especialmente para 
o melhor funcionamento da vinícola na época de produção. Além disto, a vinícola tem uma pequena igreja, uma
pousada (para que os turistas experimentem uma ou várias noites ali), uma sala de arte, restaurante e muitos vinhos
premium que serão o centro da visita.

Logo visitaremos a Domaine Bousquet, uma vinícola orgânica que foi desenvolvendo com o tempo diferentes 
técnicas e processos de cultivo que hoje a colocam como uma das melhores de Mendoza em relação às vinícolas da 
categoría orgânica.

Por último a Andeluna, oferece uma vista excepcional onde os turistas desfrutam de uma das melhores experiências 
culinárias de Mendoza. Seus vinhos representam a vontade de regressar uma e outra vez para este Vale único.

As montanhas e as belas paisagens do vale de Uco preparam nossos 
sentidos para experimentar os aromas e sabores destes vinhos de 
altitude (aqui estão localizados os vinhedos mais altos do mundo). 

      Indice



#4#4
Mundo CatenaMundo Catena
Terças e SextasTerças e Sextas  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico ou em Luján de Cuyo)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação Pyramide na vinícola Catena Zapata
• Visita e almoço gourmet de três passos harmonizados com vinhos premium na vinícola El Enemigo
• Visita e degustação premium na vinícola CARO
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas

Bem cedo, de manhã nossa van e guia realizarão o percorrido pelos hotéis no centro de Mendoza para buscar aos 
passageiros deste tour.

O primeiro destino será na Catena Zapata, que nos surpreende com sua estrutura de pirâmide. Começaremos com 
um percorrido especial pelos andares, a adega subterrânea e por último a visita ao terraço, ponto no qual a 
paisagem parece um quadro perfeito. Logo de desfrutar dessa linda vista, continuaremos para a sala de degustação 
no térreo para poder experimentar grandes vinhos que repousam pacientemente até o momento de ser 
engarrafados. 

Mais tarde, visitaremos a Casa El Enemigo, vinícola e restaurante que o famoso enólogo Alejandro Vigil abriu em 
sua própria casa. Uma experiência inesquecível em todos os aspectos. A vinícola é literalmente na casa do 
Alejandro, um lugar pequeno e bem informal, inspirado em uma obra literária que foi muito importante na infância do 
reconhecido enólogo.

O primeiro vinho lançado, El Enemigo Malbec, já foi apontado como “outstanding” por Robert Parker. A safra de 
2008 conquistou nada menos que 94 pontos, sendo consagrado como um dos melhores vinhos da América Latina. 
As notas de Parker novamente mostram quanto a vinícola Catena Zapata, mas especialmente Alejandro Vigil, está 
na dianteira das tendências enológicas da Argentina.

Aqui desfrutaremos de um delicioso almoço de três passos harmonizado com vinhos e se tivermos sorte, talvez 
encontraremos ao dono do local dando dicas e contando histórias sobre os vinhos que elabora. 

Por último, visitaremos a vinícola CARO que surgiu da união de Nicolás Catena com o barón Eric de Rothschild, 

Visitar a Catena Zapata é sonho de todo enófilo, enólogo, crítico 
de vinho, ou qualquer turista aficionado pela mágica bebida... 

dono do Chateau Lafite Rothschild, uma junção das iniciais de “Catena” e “Rothschild” 
– com o objetivo de juntar o melhor dos dois mundos vinícolas, para a produção de
vinhos que contenham as melhores características do estilo francês e expressem da
maneira eficaz a riqueza e a diversidade do terroir argentino. A iniciativa é até hoje uma
referência em tecnologia, inovação e vinho de qualidade. O passeio por este belo
projeto será o contraste perfeito no circuito de hoje, considerando que o prédio é antigo
e que além de elaborar vinhos grandiosos, durante a visita poderemos apreciar muitas
obras de arte numa sala especial destinada a tal fim. Aqui a degustação será de
diferentes tipos de vinhos de nível premium e com certeza a experiência vai perdurar
em sua memória.

      Indice



#5#5
ExperiênciaExperiência
alta montanha alta montanha 
Segundas, Quintas e SábadosSegundas, Quintas e Sábados

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)

• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)

• Café da manhã com as melhores vistas da impressionante cordilheira e da represa de Potrerillos

• Caminhada dentro do Parque Aconcagua, impressionantes vistas da Lagoa do Sul e do Horcones (Uma hora de

caminhada - Apenas no verão é permitido chegar até horcones). Snacks incluídos.

• Visita ao "Puente del Inca" para conhecer sua história e beleza.

• Delicioso lanche, rodeado de montanhas e do belo Rio Mendoza.

• Grupos pequenos, serviço personalizado

Nota: O Circuito Alta Montanha é um passeio de um dia inteiro que pode ser realizado todo o ano. No circuito

completo, percorre-se cerca de 400 km, chegando ao Parque Aconcagua (3000 metros acima do nível do mar)

O passeio de Alta Montanha dura todo o dia e pode se fazer em qualquer época do ano. A sensação é única: no 
início, se vê uma paisagem semidesértica; surgem as primeiras formações rochosas e fica à vista a pré-cordilheira; 
há neve no topo das montanhas; há neve por todos lados. Durante o percurso visitaremos a localidade de Potrerillos 
com o dique que embalsa as águas do Rio Mendoza, no qual está permitido realizar práticas de rafting, kayak e 
windsurf.

Depois de conhecer Potrerillos, realizaremos uma parada no Vale de Uspallata para tomar um cafezinho ou 
comprar artesanatos locais. Saindo de Uspallata, conheceremos a histórica ponte sobre o Rio Picheuta, as 
montanhas baixas de Polvaredas, Punta de Vacas e a estação de esqui Penitentes. Continuando o passeio, será 
possível ver a Ponte do Inca, um local místico, no qual, segundo conta a lenda, uma tribo inca precisava salvar a 
um integrante de uma doença e para isso tinha que atravessar uma ponte que nunca havia sido tocada antes. 
Efetivamente, ao passar para o outro lado, o inca foi curado.  
O Parque Provincial Aconcagua abriga a montanha mais alta das Américas e também do Hemisfério Ocidental: o 
Cerro Aconcagua, com 6.962 metros de altitude. Sua imponência e relativa facilidade para subi-la, atraem 
montanhistas de todos os lugares do mundo, tornando-a uma das montanhas mais procuradas dos Andes. O parque 
foi criado em 1983, com 71 mil hectares, e está localizado a 180 km da cidade de Mendoza. O objetivo é preservar a 
fauna, flora e os sítios arqueológicos presentes na região. A conservação de seus recursos naturais é muito 

relevante para o ecossistema, e garante o abastecimento de água para consumo e 
irrigação das cidades próximas da cordilheira, que dependem de seu degelo.

Após chegar ao Centro de Visitantes, realizaremos uma caminhada até outro mirante 
do Aconcagua para tirar fotografias e encher os pulmões de ar puro. Estaremos a 
2.900 msnm rodeados de montanhas de mais de 6 mil metros que albergam 
imponentes glaciares nos cumes, uma paisagem deslumbrante no coração dos Andes. 

Este circuito especial cativará todos os sentidos, destacando as 
paisagens montanhosas, o ar puro da região e a importância 
histórica que tem para Mendoza. Um passeio completo desde o 
começo até o fim!
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Bike e vinhosBike e vinhos
Terças, Quintas e SábadosTerças, Quintas e Sábados 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde seu hotel (cêntrico) até a primeira vinícola e desde a última até o hotel

(de apoio durante o percorrido completo)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação de três taças de vinho na vinícola Vistalba em Luján de Cuyo
• Bicicletas com suspensão, capacete, água mineral, assistência técnica, percurso de quatro

quilômetros entre os vinhedos
• Visita e degustação de três taças de vinho na vinícola Nieto Senetiner
• Almoço 3 passos na vinícola Kaiken com vinho da vinícola
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas

Uma maneira original e agradável de descobrir os vinhedos, as vinícolas e a incrível região de Luján de Cuyo. Os 
visitantes aproveitam a grande quantidade de atividades que oferecem as vinícolas enquanto também recebem um 
ótimo treino de bike.

A primeira vinícola do passeio pertence ao Carlos Pulenta: Vistalba. Os passageiros visitarão esta grandiosa 
vinícola, onde também experimentarão três vinhos ícone que fornecerão de muita energia para continuar pedalando. 

A próxima parada será na vinícola Nieto Senetiner, uma vinícola com muita transcendência e renome na Argentina. 
Logo da visita, serão servidos os vinhos para degustação (linha "Nieto Senetiner" e "Don Nicanor"). 

Por último realizaremos a visita na vinícola Kaiken onde poderão desfrutar de um especial almoço típico de Mendoza 
em três passos harmonizados com vinho. A visita guiada nesta última vinícola é opcional após o almoço e deve ser 
solicitada ao guia.

De caminho à cidade, lembraremos os melhores momentos deste passeio com muita atividade física e muitas 
sensações que só o vinho pode gerar!

Este passeio oferece a oportunidade de misturar a atividade física com as 
melhores paisagens e vinícolas de Luján de Cuyo. Circuito perfeito para 
inovar na programação dos passeios!

      Indice



#7#7
Cavalgada e vinhosCavalgada e vinhos

Nesta modalidade poderá escolher entre duas alternativas especiais que têm como objetivo completar um passeio tranquilo, aproveitando cada cor e aroma da natureza, com o tempo necessário para fotografar 
as melhores paisagens de Mendoza e com as paradas precisas.

As opções de cavalgadas são:

CLIMA: Para garantir a SEGURANÇA dos passageiros diante de qualquer imprevisto climático, se informará a suspenção do serviço em até 15 minutos antes do horário programado de saída.

Cavalgada em Vinícola Biodinâmica 

Saídas: Terças a Domingos a partir das 08:30 hs
Retorno: 15:00 hs (aproximadamente)

Atividade: Cavalgada de 2 hs + degustação (2 vinhos na vinícola com visita 
guiada) + Almoço. 

Inclui: Traslados, cavalos dóceis e equipados, visita guiada pela vinícola 
Krontiras (biodinâmica) com degustação de 2 vinhos + churrasco com salada, 
verduras assadas, pão, vinho, suco e fruta de estação.

Cavalgada ao Entardecer 

Saídas: diárias a partir das 17:00 hs 
Retorno: 22:30 hs (aproximadamente)

Atividade: Cavalgada de 2 hs

Inclui: Traslados, cavalos dóceis equipados, guia bilíngue, 
churrasco, salada, batatas assadas, pão, vinho, fruta de estação

O verde dos vinhedos, o azul intenso do céu e a mágia dos mansos 
cavalos....a paisagem encanta e estimula os sentidos em um 
passeio cheio de aventuras e emoções. Uma oportunidade singular 
que destaca a grandeza de nossa região. 
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Luján de Cuyo deluxeLuján de Cuyo deluxe
Quartas e SextasQuartas e Sextas 

Este passeio foi criado para compartilhar e aproveitar um excelente dia de vinhos. A ideia de viver essa experiência 
em pequenos grupos, com outros viajantes que possuem o mesmo interesse por essa fascinante bebida, é sem 
dúvidas um adicional que você poderá apreciar durante todo o circuito. 

A primeira parada será na vinícola Renacer, onde poderemos conhecer seu particular método de elaboração para 
uma de suas linhas de vinhos. Logo de experimentar seus deliciosos vinhos, nos dispomos a continuar com o 
passeio. 

A segunda visita será numa vinícola boutique muito especial chamada Piattelli. Aqui viajaremos através dos 
sentidos numa degustação completa de vinhos. 

Por último, nos deleitaremos com um almoço especial gourmet na vinícola Finca Decero, que completará este dia 
maravilhoso.  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia profissional bilíngue (espanhol/inglês)
• Visita e degustação de vinhos na vinícola Renacer
• Visita e degustação de vinhos na vinícola Piattelli
• Almoço de 5 passos na vinícola Finca Decero
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas

Luján de Cuyo, a terra do Malbec, nos convida a experimentar esse 
varietal místico, assim como também outros grandes vinhos 
elaborados nessa região, visitando e degustando em vinícolas de 
reconhecimento internacional.

      Indice



#9#9
Andes truck 4x4Andes truck 4x4 
Villavicencio Villavicencio 
Quartas, Sextas, Sábados e DomingosQuartas, Sextas, Sábados e Domingos 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Circuito em transporte 4x4 desde o Hotel Villavicencio
• Guía bilíngue espanhol, inglês o português
• Breve trekking
• Garrafa de água mineral
• Capacete e seguro

Uma vez no local, nosso guia realizará uma introdução sobre o percorrido e dos principais atrativos e entregará os 
elementos de segurança para realizar o circuito. Desde o Truck, será possível apreciar incríveis paisagens, e setores 
protegidos inacessíveis para outros veículos. “Balcón” é uma falha geológica, uma enorme fissura de uns oitenta 
metros e sobre a mesma uma varanda para observar a caprichosa formação. “Manto de Cobre”, se encontra na 
área de Paramillos. 

Trata-se de uma antiga exploração de mineira de ouro e prata de finais do século XIX. Ali, destacam-se construções 
que eram utilizadas para a extração do mineral. 

Durante o percorrido, descenderemos do Truck e realizaremos um breve trekking para a observação de flora e fauna, tal 
como em um safari a idéia é poder apreciar uma variedade de animais autóctones, entre os que se destacam também 
algumas aves. 

Ao meio dia retornaremos ao ponto principal do percorrido, e teremos algum tempo livre para almoçar (como 
opcional é possível desfrutar de um delicioso almoço – não incluido). 

Pela tarde, realizaremos uma visita guiada pelo icônico hotel e regressaremos mais tarde à cidade.

CIRCUITO SUJEITO AO ESTADO DOS CAMINHOS DENTRO DA RESERVA. A saída no Truck é garantida com um 
mínimo de 8 passageiros. Caso contrário a mesma se realizará em um veículo 4x4 com os mesmo serviços 
mencionados

Sem dúvidas este passeio deve ser um dos escolhidos na 
programação durante sua estadia em Mendoza, já que estão 
presentes a aventura, o conhecimento de flora, fauna e história de 
um dos locais e produtos mais importantes da província.       Indice
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Maipú premiumMaipú premium

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Trivento e AMP Cava
• Visita e almoço harmonizado com vinhos na vinícola El Enemigo
• Guia bílingue (opcional)

Neste passeio poderá descobrir e desfrutar dos segredos de tudo o relacionado ao terroir da região 
considerada o berço do vinho argentino.

A primeira visita será na vinícola Trivento. O nome faz referência aos três ventos que sopram na ensolarada e árida 
terra mendocina, o vento Polar, o Zonda e a Sudestada, os quais exercem um papel profundamente importante na 
elaboração do vinho. Os visitantes poderão aproveitar ao máximo o percorrido pelas instalações, finalizando com 
uma degustação Premium na sala de arte. 

Continuamos para a vinícola Ave María Purísima, ou simplesmente AMP Cava, do renomado enólogo Karim Mussi 
que está localizada em um edifício histórico que data de 1904, esse empreendimento nasce da compra da vinícola 
Alandes em 2012. A experiência da Ave María Purísima oferece aos visitantes uma degustação personalizada 
através do amplo portfólio de vinhos premium disponíveis.

Finalmente visitaremos a Casa El Enemigo, inspirada numa obra literária da infância do Alejandro Vigil (atual 
enólogo-chefe da Catena Zapata). Aqui abunda a simplicidade, é o templo onde são guardados os sonhos para o 
futuro. Cultivador do dia-a-dia, Alejandro tem como objetivo compartilhar a felicidade no conforto da sua casa que 
está dentro do mesmo prédio. Após uma breve visita, será servido um almoço de três passos harmonizado com 
vinhos no restaurante da vinícola.

Localizada ao leste da cidade, a região de Maipú nos transporta para o passado, já que 
foi aqui onde se desenvolveram  os primeiros vinhos da Argentina. Graças à continuidade 
de seus habitantes e seus recursos naturais privilegiados, Maipú, é considerada a 
primeira área vitívinícola da Argentina, e já conseguiu reconhecimento internacional por 
seus vinhos de alta gama       Indice
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Maipú clássicoMaipú clássico

Você terá o prazer de conhecer uma área reconhecida por seus vinhos de alta gama premiados a nível 
mundial. 

O percorrido inicia com a visita na vinícola Trapiche, a qual teve a honra de receber no ano 1889 o primeiro 
reconhecimento internacional em Paris. Seu edifício de estilo renascentista e seu magnífico museu, demonstram a 
grandeza deste projeto. Ao passar pelos vinhedos, poderá conhecer a poda estilo Guyot, assim como também o uso 
do calendário luar na semeadura e plantação. Logo de conhecer as salas de interesse, nos dispomos a realizar uma 
degustação de vinhos de alta gama. 

Mais tarde nos dirigiremos à segunda vinícola a visitar, AMP, do renomado enólogo Karim Mussi. A mesma se 
encontra localizada num prédio histórico que data do ano 1904 y resulta muito especial para todos os que têm o 
prazer de conhecê-la. O empreendimento nasceu a partir da aquisição da vinícola Alandes em 2012 e com o tempo 
foi tomando um caráter especial refletido em seu dono. A experiência oferece aos visitantes uma degustação 
personalizada através de um amplo portfólio de vinhos premium.

Finalmente visitaremos a renomada vinícola Família Zuccardi, na qual poderemos conhecer todos os detalhes de 
elaboração com as particularidades que apresenta a família destacando as ideias de voltar às origens e focar a 
atenção no terroir. Mais tarde, o deleite será um almoço acompanhado de vinhos de excelência em um dos seus 
restaurantes. O delicioso menu brindará sem dúvidas uma experiência especial e inesquecível para seus visitantes.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Trapiche e AMP Cava
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Família Zuccardi (Santa Julia)
• Guia bilíngue (opcional)

Maipú, uma das localidades mais importantes da nossa província, 
já que nos transporta ao passado, onde se elaboraram os 
primeiros vinhos da Argentina. Através de magníficos vinhos 
poderá perceber as características da região. 

      Indice
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Luján de Cuyo malbec 
#12
Luján de Cuyo malbec 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações Premium nas vinícolas Las Perdices e Matervini
• Almoço harmonizado com vinhos na vinícola Susana Balbo
• Guia Bilíngue (Opcional)

Bem cedo de manhã sairemos desde seu hotel para conhecer a região de Luján de Cuyo, uma das localidades com 
maior plantação de vinhedos na província, também conhecida como a terra do Malbec. 

Na primeira parada deste passeio teremos o prazer de visitar a vinícola Las Perdices. O motivo pelo qual seus 
proprietários escolheram seu nome é devido à perdiz, um tipo de ave que se adapta a climas secos y pedregosos, tal 
como faz a videira. Sem importar as circunstancias adversas que podem se apresentar, sempre completa seu ciclo. 
Aqui desfrutaremos da visita guiada e de uma degustação completa.

Em segunda instância, visitaremos a vinícola Matervini fundada no ano 2008 por Santiago Achaval e Roberto 
Cipresso, pioneiros em vinhos Malbec de vinhedos antigos na Argentina. Matervini está focada principalmente no 
Malbec e em como o mesmo presenta diversas características segundo a região onde é cultivado. Por este motivo, a 
vinícola se torna especial já que realiza uma busca contínua do Malbec perfeito. 

A última parada do nosso passeio será na vinícola Susana Balbo Wines (antigamente conhecida como Dominio del 
Plata). Sua reconhecida enóloga, Susana Balbo, dirige o projeto e é considerada como o símbolo de inovação e 
sabedoria na viticultura argentina. O almoço será servido no restaurante Osadía, e consiste em cinco passos 
harmonizados com vinhos Premium que são uma maravilha. 

Um dia especial para conhecer a essência destas vinícolas especiais que 
oferecem momentos únicos aos turistas que as incluem em sua programação. 
Vale a pena combinar as grandes e reconhecidas vinícolas com as “boutique” 
para compreender as essências de cada uma.       Indice
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Luján de CuyoLuján de Cuyo 
famílias argentinasfamílias argentinas

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Bressia e Caelum
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Vistalba
• Guia bilíngue (opcional)

Durante este passeio poderá descobrir e desfrutar de maravilhosos vinhos elaborados com a maior 
dedicação nesta região tão especial. 

Nossa primeira visita será na vinícola Bressia, a qual foi utilizada muito tempo para elaborar vinhos a diferentes 
vinícolas de Mendoza, até que seu criador Walter Bressia, no ano 2003, decidiu seguir seu sono de realizar seus 
próprios vinhos e começou a desenvolver este projeto com sua esposa e filhos. Aqui teremos a oportunidade de 
percorrer as instalações, finalizando a visita com uma degustação dirigida por qualificados professionais. 

A segunda parte do nosso percorrido será uma visita acompanhada de uma degustação de vinhos premium na 
vinícola Caelum, caracterizada por seu estilo familiar. Logo de mais de 10 anos dedicados ao trabalho na fazenda, 
vendendo uvas a vinícolas vizinhas, seus proprietários decidiram cumprir um dos seus sonhos mais ansiados: 
produzir vinhos elegantes que combinassem as técnicas utilizadas no velho e no novo mundo. Em algumas 
ocasiões os donos são os anfitriões, gerando assim uma experiência inesquecível para os visitantes. 

Por último, almoçaremos na vinícola Vistalba, criada por Carlos Pulenta entre o ano 2001 e 2003. Empreendimento de 
tamanho pequeno e funcional, onde o que mais chama a atenção é a possibilidade de ver numa mesma sala tanques 
de concreto, aço e carvalho. Aqui desfrutaremos de um almoço especial harmonizado com seus vinhos. 

Luján de Cuyo, localizada a poucos quilômetros da cidade de 
Mendoza, é uma das localidades que atrai aos turistas como 
base para sua incursão no mundo do vinho argentino. Sinta o 
aroma e conforto de casa ao conhecer estas vinícolas familiares.       Indice
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Luján de Cuyo premiumLuján de Cuyo premium

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel  (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Viña Alicia e Terrazas de los Andes
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Decero
• Guia bilíngüe (opcional)

Localizada a 19 km da cidade de Mendoza, esta região é uma das mais elogiadas pelos turistas devido a sua 
grande variedade de paisagens e de vinhos reconhecidos ao redor do mundo. 

Nossa primeira vinícola a visitar será Viña Alicia, um estabelecimento que combina tradição vinícola de seus 
criadores com uma localização privilegiada para alcançar vinhos de coleção. Elabora três linhas de vinhos, Paso de 
Piedra, Viña Alicia e Colección de Família. Aquí poderemos curtir de uma visita guiada especial, que finaliza com a 
maravilhosa degustação de suas três linhas de vinhos. 

A segunda vinícola que visitaremos será Terrazas de los Andes onde o glamour e o sabor local são a dupla que 
define sua proposta. A propriedade está rodeada por uma espessa arvoreda oferecendo a seus visitantes a 
possibilidade de desfrutar ainda mais da natureza e da calma típica da região. 

Para finalizar nosso passeio, almoçaremos no restaurante da vinícola Decero, que foi reconhecido pela guia 
Michelin. Em seus inícios, a vinícola só tinha pequenos vinhedos em uma área desolada de Agrelo e hoje exporta o 
95% da produção se tornando numa das que não podem deixar de ser conhecidas durante sua viagem. 

Visitaremos a terra do Malbec, a qual nos convida a desfrutar de 
suas vinícolas com visitas guiadas e gastronomía de excelência. 
Três vinícolas que refletem à perfeição o terroir mendocino. 

      Indice
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Luján de Cuyo exclusivoLuján de Cuyo exclusivo

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Viña Cobos e Catena Zapata
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Ruca Malen
• Guia bilíngüe (opcional)

Neste passeio poderá conhecer todos os detalhes e informações de interesse sobre o mundo do vinho nesta 
região vinícola por excelência.

O percorrido começará na vinícola Viña Cobos que foi fundada pelo filho de uma numerosa família de fazendeiros 
do norte de Nova York chamado Paul Hobbs, que também foi um dos enólogos que ajudou a colocar Napa Valley no 
mapa mundial do vinho. Ao chegar a nossa cidade no ano 1988 ficou encantado com o local e seu potencial, pelo 
que atualmente Viña Cobos tem como principal objetivo elaborar vinhos de alta qualidade a partir das tradições 
norte-americanas do seu criador e europeias dos seus sócios Andrea Marchiori y Luis Barraud. Aqui poderá 
desfrutar de uma visita em suas belas instalações e uma degustação de vinhos premium. 

O segundo destino a visitar será a Catena Zapata. A vinícola é sem dúvidas uma das maiores insígnias da 
Argentina. Com certeza ficará surpreso ao descobrir o templo maia imaculado escondido entre os vinhedos. A 
impressionante pirâmide é a postal da Catena Zapata, onde trabalha Alejandro Vigil, um dos enólogos mais 
prestigiosos da Argentina. Além disto Catena Zapata merece crédito por alertar ao mundo sobre o potencial do país, 
colocando seus produtos no vértice da pirâmide do vinho argentino. 

A última parada do nosso passeio será na vinícola Ruca Malen na qual poderemos desfrutar de um excelente 
almoço. Esta maravilhosa vinícola nasceu a finais dos anos 90, quando Jean Pierre Thibaud e Jacques Louis de 
Montalembert coincidiram num desejo mútuo: criar um vinho próprio. Logo de alguns anos o empreendimento 
passou a formar parte do grupo Molinos, muito conhecido na Argentina. O restaurante, em mãos do chefe Lucas 
Bustos, oferece um menu de 7 passos com uma perfeita harmonização de vinhos e foi escolhido como melhor 
restaurante de vinícola no mundo em 2013.

Começaremos o circuito cedo, partindo desde seu hotel até 
vinhedos muito especiais localizados em Luján de Cuyo. Esta região 
enoturística abriga a maior quantidade de vinícolas da província, e é 
apelidada como a Terra do Malbec, já que aqui está estabelecida a 
primeira D.O.C de Mendoza que refere esta variedade de uva.       Indice
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Maipú e Luján gourmetMaipú e Luján gourmet

Este passeio será uma fonte de conhecimento sobre duas das regiões em destaque enquanto ao terroir e a 
elaboração de vinhos. 

Nossa primeira vinícola a visitar será Domaine St Diego na qual poderemos desfrutar de uma completa visita que 
começa com uma explicação nos vinhedos e finaliza com uma degustação Premium numa sala rodeada de bela 
natureza. Este pequeno empreendimento possui vinhedos em Lunlunta, Maipú e seu proprietário e enólogo Ángel 
Mendoza é considerado o pai do terroir mendocino. 

O segundo sítio que visitaremos será Casa Cayé, um projeto recente localizado no coração de Vistalba, em Luján de 
Cuyo da Sommelier Tatiana Nessier. Neste lindo local, a proposta de atividades é ampla, por isso desfrutaremos de 
uma degustação sensorial de azeites de oliva e também de vinhos para completar esta experiência inesquecível. 

O último destino do nosso percorrido será a vinícola Ruca Malen que iniciou a fins dos anos 90, a partir de um 
sonho em comum compartilhado entre Jean Pierre Thibaud y Jacques Louis de Montalembert. Ao finalizar a visita, 
poderemos apreciar a inigualável gastronomia da mão do chefe Lucas Bustos, que oferece um almoço de 7 passos 
harmonizado com vinhos premium.

Luján de Cuyo e Maipú são duas localidades que se encontram a 
poucos quilômetros da cidade de Mendoza. Nelas estão 
localizadas muitas vinícolas com uma imponente história que a 
cada ano seguem construindo experiências, gerando assim um 
interesse incondicional para seus visitantes.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium na vinícola Domaine St Diego e Casa Cayé
• Visita e almoço de 7 passos harmonizado na vinícola Ruca Malen
• Guia bilíngue (opcional)

      Indice
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Maipú e LujánMaipú e Luján 
legado familiarlegado familiar

Você poderá desfrutar de um circuito especial pelas localidades 
mais turísticas da cidade de Mendoza, com o  especial 
atendimento dos próprios donos em cada vinícola. Nestes 
empreendimentos a paixão pelo vinho resultou na união familiar!

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel  (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Bonfanti e Domaine St Diego
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Clos de Chacras
• Guia bilíngue (opcional)

Você poderá desfrutar de um percorrido especial por uma das localidades mais turísticas da cidade de 
Mendoza. 

Nosso passeio começará com uma visita pelas instalações da vinícola Bonfanti, localizada em Perdriel, distrito de 
Luján de Cuyo. Esta vinícola possui vários anos de história, já que em 1915 os Bonfanti implantaram suas primeiras 
videiras para que logo de muitos anos conseguissem criar sua própria vinícola em 2004. Ali, além de uma visita, 
desfrutará de uma degustação de vinhos premium. 

Mais tarde visitaremos Domaine St Diego na qual poderemos desfrutar de um completo percorrido que começa com 
uma explicação nos vinhedos e finaliza com uma degustação Premium numa sala rodeada de bela natureza. Este 
pequeno empreendimento possui  vinhedos em Lunlunta, Maipú, e seu proprietário e enólogo Ángel Mendoza é 
considerado o pai do terroir mendocino.  

Finalmente nos deleitaremos com um almoço especial na vinícola Clos de Chacras cuja fundação foi em 1921. A 
família proprietária foi uma das mais históricas enquanto à atividade vinícola: os Gargantini. O restaurante da mesma 
se encontra montado numa antiga casona de adobe e trabalha principalmente com produtos mendocinos tradicionais

      Indice
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Vinhos +90 PontosVinhos +90 Pontos

O objetivo deste passeio está focado em apreciar o contraste entre as vinícolas modernas, equipadas com 
tecnologia de ponta e o glamour das vinícolas tradicionais, que ainda continuam com as formas antigas de 
fazer seus vinhos; embora ambas tenham vinhos premiados e reconhecidos internacionalmente.

Para começar nosso passeio visitaremos a Casa El Enemigo, inspirada numa obra literária da infância do Alejandro 
Vigil (atual enólogo-chefe da Catena Zapata). Aqui abunda a simplicidade, é o templo onde são guardados os 
sonhos para o futuro. Cultivador do dia-a-dia, Alejandro tem como objetivo compartilhar a felicidade no conforto da 
sua casa que está dentro do mesmo prédio. Após uma breve visita, nos deleitaremos com a degustação dos 
magníficos vinhos e, se tivermos sorte, ainda conheceremos ao dono desta propriedade. 

Em seguida, visitaremos Viña Cobos. Os vinhos desta vinícola são o resultado de um sonho compartilhado 
inspirado na paixão de Paul Hobbs, um dos enólogos mais famosos do mundo e de dois parceiros de uma vinícola 
profundamente enraizada nas tradições europeias. A safra de 1999 de Cobos Malbec recebeu a maior pontuação 
que qualquer vinho argentino tinha recebido após a libertação de The Wine Advocate de Robert Parker e Wine 
Spectator.

No final do nosso percorrido, almoçaremos na vinícola Susana Balbo (antigamente conhecida como Dominio del 
Plata). Sua reconhecida enóloga, dirige todo o processo e atualmente é símbolo de inovação e sabedoria no setor 
vinícola da Argentina.  O almoço será no restaurante Osadia e consiste em cinco passos harmonizados com vinhos 
premium que são maravilhosos.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas El Enemigo e Viña Cobos
• Visita e almoço harmonizado com vinhos na vinícola Susana Balbo
• Guia bilíngue (opcional)

Durante esta experiência privada nós visitaremos três das mais 
prestigiadas vinícolas da Argentina. Desfrutaremos de excelentes 
vinhos que tem sido qualificados com +90 pontos por Robert Parker.

      Indice



#19#19
Catena & ZuccardiCatena & Zuccardi

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações nas vinícolas Catena Zapata e Familia Zuccardi
• Almoço harmonizado de três passos estilo churrasco argentino no restaurante Casa del Visitante

na vinícola Familia Zuccardi
• Guia bilíngue (opcional)

Neste passeio vamos conhecer duas das maiores vinícolas da Argentina e talvez as mais populares entre 
todas, além de serem as preferidas dos viajantes para visitar em Mendoza

Sua primeira visita será na Catena Zapata, sem dúvida, uma das maiores insígnias da Argentina. Com certeza ficará 
surpreso ao descobrir um templo maia imaculado e escondido nos vinhedos de Mendoza. A pirâmide impressionante 
é a vinícola vitrine para Catena Zapata, onde trabalha Alejandro Vigil um dos mais prestigiados enólogos da região. 
Esta vinícola merece o crédito por alertar ao mundo sobre o potencial da Argentina e por alcançar o topo da pirâmide 
do vinho argentino.

Em seguida, vamos visitar a Família Zuccardi, uma empresa familiar embora seja um gigante no mundo do vinho, 
fundada em 1963 pelo engenheiro Alberto Zuccardi e dirigida atualmente por seus filhos e netos.

Logo de um completo percorrido pelas salas de elaboração, nos deleitaremos com o tradicional almoço no 
restaurante Casa del Visitante. Um clássico churrasco argentino será acompanhado com vegetais na grelha e uma 
harmonização de vinhos esplêndidos. Com dois restaurantes, uma fábrica de azeite e uma galeria de arte, os 
visitantes têm muito para ver e fazer durante uma visita aqui.

Este passeio começa de manhã com o objetivo de conhecer os 
diversos terroirs e filosofía destas duas vinícolas ícones em 
Mendoza. Ambas têm uma das maiores escalas de produção da 
Argentina, elaborando milhões de garrafas por ano, que são 
vendidas e consumidas em todo o mundo.       Indice
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Tour orgânico
#20
Tour orgânico

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações nas vinícolas Super Uco e Masi
• Visita guiada na vinícola Domaine Bousquet
• Almoço harmonizado de 6 passos no restaurante Gaia da vinícola Domaine Bousquet
• Guia bilíngue (opcional)

Esta é uma oportunidade especial para conhecer algumas das grandes vinícolas orgânicas e aprender das 
pessoas que trabalham nelas. O Vale do Uco famoso por seus vinhedos de altitude e clima frio, destaca-se 
por oferecer produtos de ótima qualidade devido ao terroir particular que o caracteriza.

Primeiro, você visitará a vinícola Masi, um paraíso com flora e fauna nativas. A Masi integrou suas próprias técnicas 
na vinícola e criou uma realidade eco-sustentável na qual importantes oásis de biodiversidade são mantidos no 
contexto da agricultura orgânica. Cuidar e respeitar o meio ambiente fazem parte da cultura e da filosofia da Masi, 
seus vinhos combinam a exuberância da natureza argentina com o estilo atraente e a elegância dos vinhos de 
Veneto, na Itália.

No caminho para a seguinte visita, realizaremos uma parada em alguns vinhedos espetaculares e pomares de frutas 
do belo distrito de Uco Valley. Uma vez que chegarmos a The Vines of Mendoza, conheceremos este maravilhoso 
resort de vinhos. Depois, você poderá saborear os fantásticos productos de uma bela e distinta vinícola familiar: 
Super Uco.

Continuamos no sentido oeste para chegar a Domaine Bousquet, um produtor de vinhos orgânicos altamente 
premiados. A vinícola está dedicada à agricultura orgânica, melhorando a biodiversidade de suas terras. Os donos 
realmente pensam que quanto mais saudável seja o vinhedo, melhor a fruta e, claro, melhor será o vinho. A 
agricultura e a produção orgânica ajudam a proteger e sustentar a terra e o meio ambiente para as gerações futuras. 
Este é o passeio ideal para quem está procurando uma experiência que vai além do normal.

Com belas paisagens, ótima comida e bom humor, você pode ter 
certeza de que será bem tratado e retornará com histórias para 
contar, assim como também com muito entusiasmo para descobrir 
ainda mais sobre o mundo do vinho orgânico em Mendoza. Neste 
vale encontraremos alguns dos vinhedos mais altos do mundo, 
que se caracterizam por seu clima frio e as diferenças extremas 
de temperatura entre o dia e a noite.
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Provando os sentidosProvando os sentidos

Deixamos a cidade de Mendoza, para treinar nossos sentidos em vinícolas localizadas na terra do Malbec.

Começamos pela vinícola Belasco de Baquedano que conta com os recursos mais avançados em todos os 
processos de produção de seus vinhos. Após conhecer os tanques de elaboração e ter uma aula completa de todo o 
processo da uva desde que é colhida, chegamos à famosa sala de aromas que é o mais atrativo desta vinícola. A 
mesma possui recipientes especiais que liberam os aromas primários, secundários e terciários do vinho. Também 
será possível identificar as características que denotam imperfeições nos vinhos. É incrível vivenciar esse lugar 
único na América Latina e logo finalizar a experiência com uma deliciosa degustação de vinhos. 

Seguimos para a Pulenta Estate, onde conseguiram conciliar à perfeição a tradição familiar de muitos anos com a 
melhor tecnologia na produção dos vinhos. O passeio pelas instalações é incrível já que todos os setores da 
produção encontram-se abaixo do nível do solo. Aqui faremos a famosa degustação sensorial, uma ótima chance 
para que os iniciantes possam aprender e se maravilhar com o surpreendente mundo do vinho, além de ser uma das 
melhores ocasiões para treinar os nossos sentidos.

Continuaremos o passeio para a nossa última parada, onde conheceremos os vinhos legendários da Finca La Anita. 
Em Agrelo, região central da produção de vinho, conseguiram criar alguns dos melhores vinhos argentinos com uma 
filosofía revolucionária que foi própria dos pioneiros neste processo. O desejo deles é elaborar produtos expressivos 
que reflitam as tradições e terroir desta terra.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde até o seu hotel
• Visita guiada com degustação na vinícola Belasco de Baquedano (inclui percorrido na sala de aromas)
• Visita guiada e degustação sensorial na vinícola Pulenta Estate
• Almoço harmonizado estilo churrasco argentino na vinícola boutique Finca La Anita
• Guia bilingüe (opcional)

Num momento em que o consumidor está cada vez mais ávido de 
novas experiências, conhecer os sistemas sensoriais, suas 
funções, interações e atributos positivos são aspectos valiosos 
para o desenvolvimento de produtos e principalmente vinhos que 
atendam às expectativas do mercado e assegurem seu sucesso no 
futuro. Esta experiência nos ajudará a compreender estes aspectos 
para poder ser espertos críticos de vinho!

      Indice



#22#22
Spa & VinhoSpa & Vinho

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Circuito Divino no Hamam Spa na pousada de luxo Entre Cielos.
• Esfoliação corporal com sementes de uva
• Banho de vinho com extrato de uva, vitaminas e minerais
• Massagem de 50 minutos com óleos essenciais
• Camekan 30 minutos. Desfrute de um chá ou suco e alguns quitutes orientais na sala de relaxamento
• Visita guiada e almoço harmonizado na vinícola Lagarde
• Vinhos Premium
• Guia bilíngue (opcional)

Neste passeio ingressaremos ao coração da principal região vitivinícola para desfrutar das águas puras e da 
excelentíssima gastronomia de Mendoza.

Desfrutar do Hamam foi e é o centro da vida social das mais sábias culturas orientais. A relação dos homens e 
mulheres com as termas significa um permanente ritual de purificação e relaxamento do corpo, a mente e a alma. O 
prazeroso Hamam transforma-se assim num lugar de encontro cotidiano para compartilhar o bom diálogo, os 
grandes negócios e os melhores sonhos.

A proposta para os visitantes consiste em diferentes circuitos com altas temperaturas e umidade, controlando o 
vapor. O estímulo ao metabolismo produz um maravilhoso estado de tranqüilidade, conectando a limpeza do corpo 
com a paz da mente e o voo da alma. No spa de Entre Cielos aproveitaremos o Circuito DIVINO. Um divino 
momento para renovar o espírito com as melhores uvas.

Logo desta maravilhosa experiência, nos dirigimos à vinícola Lagarde onde realizaremos um circuito completo pelas 
instalações históricas e pelos maravilhosos jardins para em seguida degustar seus deliciosos vinhos premium da 
linha Henry.

Mais tarde nos deleitaremos com um almoço gourmet no renomado restaurante El Fogón.

Segundo o princípio «um corpo limpo para uma alma pura», para 
o mundo islâmico, o hammam é o lugar sagrado de purificação
do corpo e do espirito. Então esse é o início de nossa 
experiência... deixar o corpo e a alma puros para abençoá-lo com 
a bebida sagrada de Baco... o vinho.       Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Carro 2CV entregue no seu hotel (você pode solicitar um motorista à sua disposição)
• Visita guiada e degustação premium na vinícola Melipal
• Visita e almoço harmonizado com vinhos em Rosell Boher
• Guia bílingue (opcional)

Hoje vamos explorar ótimas vinícolas de Mendoza dirigindo um Citroën vintage 2CV, um carro bonito e clássico, 
instantaneamente reconhecível e icônico tem a capacidade de chamar sua atenção e criar muitos sorrisos. Ao sair 
da agitação das ruas da cidade de Mendoza, você poderá apreciar verdadeiramente a deslumbrante paisagem 
coroada com a Cordilheira dos Andes. 

A primeira visita do dia será na vinícola Melipal, (que significa Cruzeiro do Sul, na língua Mapuche). Este projeto 
integra simplicidade, praticidade e elegância, harmonizando-se com a paisagem local. A vinícola se estende entre 
seus vinhedos e rende culto às "acéquias” (canais de irrigação), salgueiros e a maravilhosa Cordilheira dos Andes. 
Os donos estão convencidos de que o vinho nasce no vinhedo e é por isso que todos os vinhos da casa são 
elaborados com uvas dos próprios vinhedos. Com foco exclusivo na uva Malbec, a Melipal destaca-se pela produção 
limitada dessa variedade de excelente expressão e tipicidade.

Continuamos de carro ao lodge Rosell Boher, que nasceu como um empreendimento familiar em 1900 e continua 
com a tradição focada nos espumantes de qualidade além de elaborar também vinhos tranquilos. Os donos colocam 
muita atenção ao produto inicial que são uvas com aromas frutados, frescura e acidez.  Aqui desfrutaremos de um 
delicioso almoço harmonizado com vinhos e espumantes no restaurante que foi premiado como o melhor restaurante 
a nível mundial na categoria das Great Wine Capitals.

Como com todos os carros desta idade, pegar o jeito de 
condução demora um pouco, mas logo de algúm tempo tudo é 
mais simples. Uma vez que você domina a única caixa de 
velocidade e se lembra de desligar os indicadores após cada 
virada, é possível mergulhar nesta fantástica experiência!       Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada pela vinícola
• Taça de espumante de boas-vindas.
• Refeição harmonizada (podendo ser piquenique, jantar ou petiscos,

de acordo com a proposta de cada vinícola)
• Guia bílingue (opcional)

Faz alguns anos, o programa de ver o pôr do sol em uma vinícola, com a paisagem única de Mendoza que 
mistura os vinhedos com a imponente Cordilheira dos Andes, se popularizou e se tornou um dos mais 
procurados pelos visitantes.

Entardecer em vinícola é um programa onde o prazer é combinado através dos sentidos com paisagens majestosas 
e uma excelente oferta gastronómica, que pode variar desde petiscos até jantares gourmet completos, todos 
sempre acompanhados por uma bela harmonização de vinhos da vinícola escolhida para este momento.

Mendoza tem as estações do ano muito bem marcadas e durante o verão, o pôr do sol sobre a cordilheira alivia o 
calor. Um pouco de frescor, fantásticos céus vermelhos e os melhores lugares em Mendoza espalham programas 
atraentes, uma combinação fundamental de prazeres.

Nós lhe damos algumas vinícolas como opção que oferecem este tipo de propostas para que você possa aproveitar 
esta experiência, contemplando paisagens fantásticas degustação de vinhos, bebidas refrescantes e gastronomia 
de luxo:

Séptima | Trez Wines | Renacer | Kaiken | Andeluna | Gimenez Riili | Otaviano

Na hora do pôr do sol é quando a Cordilheira dos Andes 
se transmuta em cores e formas para tornar-se um 
cenário único. As vinícolas que possuem vistas 
privilegiadas são o lugar ideal para desfrutar deste 
momento especial e exclusivo.       Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita e degustação de azeites, azeitonas, pasta de azeitonas e acetos balsâmicos com pães

caseiros na olivícola Laur
• Visita e degustação de queijos e doce de leite em Qualtaye
• Almoço de três passos acompanhado de vinhos e azeites de oliva no restaurante Pan y Oliva

da vinícola Familía Zuccardi
• Visita à olivícola da Familia Zuccardi
• Guia bilíngue (opcional)

O vinho é uma bebida que pode ser combinada com muitos produtos, porém pode-se concordar que nada se 
compara ao pão com azeite e/ou um delicioso queijinho

Neste circuito experimentaremos o melhor azeite da Argentina eleito em 2016 e no ranking top 10 do mundo na 
olivícola Laur. Conheceremos todo o contraste de sua fabricação de azeites desde o modo antigo até o processo 
mais moderno. A degustação é um carinho aos sabores... você poderá perceber os mesmos e escolher entre os 
preferidos. 

Após essa linda visita, iremos conhecer uma queijaria boutique de nome Qualtaye.  Aqui experimentaremos três 
tipos de queijos clássicos e aromatizados com outros produtos, e por último o famoso doce de leite caseiro. 

Nossa última parada será na Família Zuccardi, uma gigante vinícola que possui mais de 180 hectares de vinhedos 
e muitas salas de vinificação. O visitante também poderá conhecer a sala de arte onde é realizada a degustação, 
espaço de compras e os restaurantes. Já que também são sinônimo de azeite de oliva, completaremos o dia com 
um delicioso almoço harmonizado e uma breve visita na olivícola.

Neste passeio vamos explorar Mendoza pelo que ela tem de melhor: 
vinhos e azeites. Iremos a uma das duas regiões próxima à cidade. 
Em Maipú estão localizadas algumas das vinícolas e construções em 
geral mais antigas e tradicionais de Mendoza e poderemos ver de 
perto o trabalho de produtores renomados tanto de azeite como de 
vinho, assim como também um produtor regional do típico doce de 
leite argentino que também elabora uma variedade de queijos 
caseiros de qualidade inquestionável.

      Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada pela vinícola
• Taça de espumante de boas-vindas
• Aula de Culinária com a Chef e avental de cortesia
• Almoço gourmet harmonizado no restaurante da vinícola
• Entardecer com degustação e petiscos na varanda do restaurante
• Cavalgada ou Pedalada entre vinhedos (opcional)
• Guia bilíngue (opcional)

Gimenez Riili é uma vinícola e pousada de estilo boutique localizada no Vale do Uco. Com uma história de 
mais de 90 anos, a família dedica-se integramente à produção de vinhos de alta qualidade. O 
empreendimento oferece aos turistas um momento único e um dia inesquecível através da experiência 
Gimenez Riili.

Ainda pela manhã chegaremos ao Vale do Uco Sul para passar um lindo dia na vinícola familiar Gimenez Riili 
localizada dentro do complexo The Vines.

Seremos recebidos com uma taça de espumante diretamente das mãos de Federico Gimenez Riili que atualmente 
gerencia o estabelecimento. Depois disso vamos recorrer as instalações da vinícola e escutaremos os detalhes de 
sua história.

Continuando com o percorrido, nos encontraremos com a Chef do restaurante para começar uma exclusiva aula de 
culinária onde aprenderemos vários de seus segredos aplicados na cozinha.

Após isso, nos deleitaremos com um delicioso almoço harmonizado com os vinhos premium da vinícola para logo 
relaxar um pouco no espaço especialmente destinado para tal fim. Atividades de cavalgadas ou pedaladas entre os 
vinhedos estão disponíveis para quem deseje um pouco de aventura logo do o almoço.

Por último, contemplaremos um lindo pôr do sol na varanda da vinícola com alguns petiscos regionais e, claro, mais 
vinhos.

Fundada em 1945, a Gimenez Riili é uma vinícola que representa há 
muitos anos a excelência na elaboração dos vinhos, combinando esta 
paixão argentina com as tradições familiares. Esta acolhedora vinícola 
é dirigida por duas gerações, pai e filhos, sendo um deles Pablo 
Gimenez Riili, co-fundador da The Vines of Mendoza. Aqui nos 
proporcionarão um dia repleto de atividades memoráveis.       Indice
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Maipú foi a primeira região vitícola da Argentina e nela também 
estão localizados muitos produtores que vão muito além da uva 
e do vinho. Eles abrem suas portas para receber de braços 
abertos aos turistas interessados em experiências diferenciadas 
e fora do comum! Neste passeio visitaremos uma destilaria de 
alta gama e mais tarde conheceremos o novo e moderno 
restaurante localizado na histórica vinícola Trapiche.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustação de destilados em Hilbing
• Visita guiada na vinícola Trapiche
• Vinhos ícones
• Almoço harmonizado em 5 passos no restaurante da vinícola Trapiche
• Guia bilíngue (opcional)

Opcional: Visita e degustação em uma azeiteira regional após o almoço

Neste passeio pela região de Maipú, considerada o berço do vinho argentino, compreenderemos que 
Mendoza possui muitos outros produtos de qualidade que valem à pena conhecer, entendendo seus 
processos de fabricação e obviamente, degustando cada um deles. 

Começamos o dia na destilaria Hilbing na qual iremos escutar uma breve história da família que data desde 1870 e 
logo uma descrição detalhada de todo o processo da fabricação dos mais variados destilados que esse local nos 
oferece. Dependendo da época do ano em que a visitemos poderemos observar a produção em primeira mão.

Logo de um passeio pelas instalações, nos dirigimos a uma confortável sala climatizada criada especialmente para 
as degustações, onde experimentaremos com um guia especializado os mais deliciosos cocktails e shots.

Após esta interessante visita, chega o momento de conhecer uma vinícola que está inclusa entre as quatro maiores 
da Argentina. Trata-se da vinícola Trapiche na qual poderemos experimentar seu novo menu no destacado 
restaurante. Espaço Trapiche tem a assinatura do chef Lucas Bustos e conta com um menu de 5 passos 
harmonizado com os vinhos ícones da vinícola em uma proposta que já ganhou muitas referências internacionais. 

Após o almoço, a visita guiada pela vinícola é opcional.
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As montanhas e as belas paisagens do Vale de Uco preparam nossos sentidos para experimentar os aromas 
e sabores destes vinhos. Rodeado por uma paisagem impressionante do vulcão Tupungato você apreciará o 
prestígio destas vinícolas e seus magníficos produtos, finalizando com um almoço gourmet inigualável.

Começaremos nosso dia na Pulenta Estate onde a filosofia é conciliar a tradição familiar de muitos anos com o que 
há de mais atual em tecnologia na produção de vinhos. O passeio pelas instalações é incrível já que todos os setores 
da produção encontram-se abaixo do nível do solo. Aqui realizaremos a famosa degustação sensorial, uma ótima 
chance para que os iniciantes possam se maravilhar com o surpreendente mundo dos vinhos, além de ser uma das 
melhores ocasiões para treinar os nossos sentidos.

Seguimos para a vinícola boutique La Azul, que em seus inícios era apenas uma fazenda, logo plantou vinhedos e 
começou vender uvas a outros produtores da região e hoje é uma renomada vinícola. Todos os visitantes que 
percorrem e experimentam seus vinhos, destacam o clima cordial e o atendimento personalizado que brindam seus 
anfitriões.

Finalizaremos o dia com um almoço em uma das grandes estrelas que ascendem na região: Andeluna. Aqui terá o 
prazer de experimentar seis passos harmonizados com deliciosos vinhos, incluindo a linha superior de Pasionado.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Pulenta Estate e La Azul
• Visita e almoço harmonizado com vinhos na vinícola Andeluna
• Guia bílingue (opcional)

O Vale de Uco tem sido o foco dos grandes investimentos 
vitivinícolas de Mendoza nas últimas décadas. Situado ao pé da 
Cordilheira dos Andes, alguns vinhedos chegam a ultrapassar 
1.500 metros de altitude. O inverno rigoroso faz com que as 
uvas se protejam, engrossando sua casca, adicionando cor e 
sabor aos vinhos da região.       Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium na vinícola Salentein
• Visita e almoço harmonizado na vinícola Andeluna
• Guia bilíngue (opcional)

Sem dúvidas este Vale produtivo foi um local privilegiado para 
quem escolheu cultivar seus vinhedos. Aqui as características 
da uva estão potenciadas devido à amplitude térmica e às 
condições especiais do solo. Se pensarmos numa paisagem 
maravilhosa, efetivamente o Vale do Uco apresenta uma das 
mais bonitas da cidade. 

O objetivo de visitar a região estrela de Mendoza, se transformará numa experiência muito mais elevada do 
que você pode imaginar já que ali estão localizadas as vinícolas de maior estrutura para fazer do turismo um 
dos setores protagonistas no mundo do vinho

Partimos cedo desde seu hotel no centro de Mendoza em direção ao Vale do Uco. Localizada no coração da região, 
Salentein é uma das mais históricas vinícolas em Mendoza. Tem uma das maiores escalas de produção da 
Argentina, elaborando milhões de garrafas por ano, que são vendidas e consumidas em todo o mundo. Salentein 
melhorou os vinhos argentinos usando e combinando o melhor estilo de vinificação do velho e do novo mundo, tudo 
isso mantendo o respeito pelo terroir. Ao caminhar através da vinícola, é possível observar que a mesma foi 
projetada com forma de cruz, destacando a praticidade na hora de elaborar o seu apreciado produto. Ao chegar à 
adega subterrânea, as pessoas quase se perdem entre os cinco mil barris de carvalho. A degustação é realizada 
numa das salas top e são experimentados os vinhos Reserve e Númina. 

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 seis passos 
harmonizados com vinhos, incluindo a linha superior de Pasionado.
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustações premium nas vinícolas Atamisque e Sophenia
• Visita e almoço harmonizado na vinícola La Azul
• Guia bilíngue (opcional)

Um dos oásis mais importante de Mendoza, que oferece características especiais falando do solo e micro- 
clima; de tardes ensolaradas e noites frias, que conformam as melhores condições para o desenvolvimento 
vitivinícola.

A primeira vinícola que visitaremos será Atamisque que transmite uma mensagem muito especial em seu lema: “Só 
a pedra transmite a alma da terra”. Isto se reflete em sua estrutura já que a mesma está revestida de pedra para 
fundir-se com a paisagem natural e a Cordilheira que coroa esse magnífico cenário. A fazenda foi adquirida em 2006 
pelo francês John Du Monceau quem se apaixonou pela região e colocou como objetivo principal o respeito pela 
natureza, mantendo e elevando o nome de Atamisque, um arbusto que cresce na fazenda, assim como também se 
inspirou em outras espécies de árvores tais como Catalpa e Serbal para designar o nome dos vinhos. Logo de uma 
perfeita visita, chega o momento de completar este momento com a degustação dos deliciosos vinhos. 

Mais tarde conheceremos a vinícola Sophenia que deve seu nome ao “blend” de dois nomes, Sophia e Eugenia, 
filhas dos fundadores da vinícola. Aqui a magnificência arquitetônica é a protagonista, junto com a última tecnologia 
importada da França destinada ao processo de elaboração. Logo de um percorrido pelas instalações, viajaremos 
através de aromas e sabores que potenciarão a degustação dos vinhos. 

Nos dirigimos à vinícola boutique La Azul, que em seus inícios era apenas uma fazenda, logo plantou vinhedos e 
começou vender uvas a outros produtores da região e hoje é uma renomada vinícola do Vale. Todos os visitantes 
que percorrem e experimentam seus vinhos, destacam o clima cordial e o atendimento personalizado que brindam 
seus anfitriões.

Através da rodovia número 40 chegamos ao coração 
produtivo de Mendoza: o Vale do Uco. Recomendamos 
apreciar a beleza inigualável da Cordilheira no fundo e 
compreender como esta região se transformou na área top 
para os produtores de vinho.       Indice
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Uma experiência de dia completo em um paraíso visual, onde o vinho e a gastronomia estão planejados para 
se desfrutar com muito prazer!

O Clos de los Siete é um projeto audacioso dos enólogos franceses Michelle Rolland e Jean-Michel Arcaute. Em 
1988, os dois convenceram a cinco franceses ligados ao mundo de Baco e de sobrenomes famosos a produzir 
vinhos na Argentina. Na proposta inicial, todos os investidores teriam vinhedos lado a lado, forneceriam uvas para 
um vinho comum, chamado de Clos de los Siete, e elaborariam seus próprios rótulos, com consultoria de Rolland.

Rolland chegou na Argentina em 1987 e depois de trabalhar com algumas vinícolas importantes do país, descobriu o 
grande potencial da Argentina para elaborar vinhos de alta qualidade. Em 1999, junto a seus sócios inaugurou o 
projeto Clos de los Siete no distrito de Vista Flores, coração do Vale do Uco.

Michel Rolland realiza o blend junto às vinícolas Monteviejo, DiamAndes, Cuvelier de los Andes e a vinícola 
Rolland. Este assamblage normalmente inclui Malbec - principal componente do corte - Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Syrah e Petit Verdot.

Esse passeio lhe convida a passar o dia nesse complexo e degustar em duas vinícolas do projeto grandes vinhos, 
deixando uma última para ter um almoço harmonizado super premium com um visual inesquecível.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustações premium nas vinícolas escolhidas
• Visita e almoço harmonizado com vinhos na vinícola Andeluna
• Guia bilíngue (opcional)

Visitar o Vale do Uco permite ver muito mais do que apenas 
vinhedos e vinícolas. As paisagens são ricas e há inúmeras 
opções do que ver e fazer. Logo de percorrer um pouco mais 
de 100 quilômetros desde a cidade de Mendoza, entendemos 
que para chegar ao paraíso, devemos viver a aventura com 
muito entusiasmo!       Indice
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O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustação na vinícola Gimenez Rilli
• Visita guiada e almoço harmonizado de quatro passos na vinícola Zuccardi Piedra Infinita
• Guia bílingue (opcional)

Ao extremo sul de Mendoza, combinamos duas vinícolas top, degustações premium e um almoço 
harmonizado num restaurante de vinícola todo espelhado aos pés da Cordilheira dos Andes!

No Vale do Uco Sul, as cidades principais são Tunuyán, San Carlos, La Consulta e Eugênio Bustos. O principal 
acesso é pela Ruta 40, que separa a província de Mendoza de norte a sul. Entre várias vinícolas que se encontram 
na região, hoje visitaremos projetos familiares, tais como Gimenez Rilli e Zuccardi Piedra Infinita.

Logo de transitar por belas ruas enfeitadas com árvores, cores, e montanhas, chegaremos à primeira vinícola 
chamada Gimenez Rilli. Empreendimento familiar que atualmente é dirigido pela terceira geração, e que tem como 
missão elaborar grandes vinhos destacando as inigualáveis condições de cada terroir.  Aqui aproveitaremos a 
natureza harmonizada com a degustação de vinhos feitos com amor pelo trabalho, cuidado da terra, e sobre todas as 
coisas, muita paixão e paciência. 

Continuamos para a nova vinícola Zuccardi no Vale do Uco que é uma homenagem à montanha austera e solene 
que define o clima e os solos da região. A construção "emerge" do solo e verdadeiramente "pertence" a ele porque é 
feita com elementos naturais: pedra calcária local e branca e concreto. Imponentes muros de pedra e cubas de 
concreto que protegem os vinhos...aqui faremos uma visita com uma degustação de vinhos Zuccardi. Cada linha de 
vinhos representa um conceito, uma crença, uma homenagem e uma expressão fiel do vinhedo onde nasceu a uva.  

No Vale do Uco Sul, as cidades principais são Tunuyán, San 
Carlos, La Consulta e Eugênio Bustos. O principal acesso é pela 
Ruta 40, que separa a província de Mendoza de norte a sul. 
Neste vale poderá desfrutar de uma experiência cheia de 
detalhes e aprendizagens.       Indice



#33#33
Mundo ZuccardiMundo Zuccardi

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustação de vinhos na vinícola Santa Julia, Família Zuccardi
• Visita e almoço especial gourmet de 4 passos harmonizado com vinhos na vinícola

Zuccardi Piedra Infinita
• Guia bílingue (opcional)

Uma experiência única mergulhando nas histórias e nos vinhos de uma das familías mais tradicionais da 
cultura vitivinícola de Mendoza.

Esta empresa familiar foi fundada em 1963 pelo engenheiro Alberto Zuccardi. Naquela época, ele começou 
plantando videiras em Maipú, experimentando com um sistema de irrigação de sua própria criação com base em um 
método usado na Califórnia. As gerações seguintes resultaram apaixonadas pelo vinho e destacam-se por seu 
crescimento contínuo. Em setembro de 2015, a prestigiada revista Decanter reconheceu ao José Alberto e ao 
Sebastián Zuccardi dentro das cinco personalidades mais influentes do vinho argentino. Na vinícola Santa Julia 
(Família Zuccardi) realizaremos uma visita com uma degustação especial de vinhos.

Viajaremos para o sul de Mendoza para a nova vinícola Zuccardi Piedra Infinita no Vale do Uco que é uma 
homenagem à montanha austera e solene que define o clima e os solos da região. A construção "emerge" do solo e 
verdadeiramente "pertence" a ele porque é feita com elementos naturais: pedra calcária local e concreto onde 
imponentes muros de pedra e cubas protegem os vinhos. 

Através de cada um de seus vinhos, a Zuccardi Piedra Infinita expressa a essência que dá origem aos melhores 
produtos...a combinação de clima, solo, altitude, junto com a mão do homem. Sua filosofia é produzir vinhos com 
identidade, através da exploração contínua dos diferentes terroirs do Valle do Uco. Cada linha de vinhos representa 
um conceito, uma crença, uma homenagem e uma expressão fiel do vinhedo onde nasceu a uva. O 
desenvolvimento desta gama de vinhos foi liderado por Sebastian Zuccardi, com a filosofia de criar vinhos com 
identidade.

A Piedra Infinita Cocina é uma experiência culinária única. Através de janelas amplas, a paisagem está integrada 

com o cenário e faz que o visitante sinta como se estivesse comendo no meio dos 
vinhedos rodeado por montanhas. O Chefe Executivo, Matías Aldasoro, juntamente 
com o renomado chef argentino Fernando Trocca, criaram um menu baseado no uso 
de produtos regionais e sazonais, todos emparelhados com vinhos Zuccardi.

Os integrantes desta família têm quatro premissas: elaborar 
vinhos da mais alta qualidade, manter uma constante capacidade 
de inovação, trabalhar em total harmonia com o meio ambiente e 
ser úteis à comunidade. 

      Indice



#34#34
Degustando estrelasDegustando estrelas

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustação de espumantes na vinícola Cruzat
• Visita guiada e degustação de espumantes na vinícola Chandon (Opcional por

conta do passageiro)
• Almoço de quatro passos harmonizado com espumantes na vinícola Chandon
• Guia bílingue (opcional)

Se pensamos em dois ícones no mundo dos espumantes, 
falamos da Cruzat e da Chandon. Sem dúvidas estas duas 
vinícolas são especialistas na elaboração desta elegante 
bebida! Hoje viajaremos nas borbulhas da região e 
ampliaremos todos os conhecimentos sobre os espumantes. 

A perfeita ocasião para sentir que está bebendo estrelas como aconteceu com o Dom Perignon!

Com uma produção limitada de espumantes no método tradicional "Champenoise” a vinícola Cruzat oferece aos 
visitantes uma experiência inesquecível no conceito "do Vinhedo ao vinho", convidando a explorar e descobrir o 
espírito e a magia dos espumantes, e percorrendo as diferentes etapas de elaboração até a degustação, ponto mais 
alto do seu trabalho.

Uma vez dentro da vinícola o visitante será inserido em cada uma das etapas do método tradicional ou 
champenoise, a partir da produção do vinho base até a segunda fermentação e repouso. O passeio finaliza com uma 
degustação das diversas linhas de espumantes Cruzat: Linha Cuveé e Clássico.

Mais tarde visitaremos a Chandon, primeira vinícola do grupo de investimento estabelecida fora da França que foi 
inaugurada em 1960. O estilo francês está presente em cada detalhe dos jardins e da charmosa recepção. 
Aprenderemos sobre os diferentes métodos de produção de vinhos espumantes elaborados através do método 
tradicional (champenoise) e aqueles feitos em tanques maiores (charmat). A degustação é feita na recepção com 
três diferentes tipos de espumantes da linha clássica. O almoço é servido em quatro passos que são harmonizados 
com espumantes, em um ambiente muito confortável de estilo francês. Realmente uma experiência imperdível!

      Indice



#35#35
Espumantes de luxoEspumantes de luxo

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustação de espumantes na vinícola Chandon
• Almoço harmonizado com vihos e espumantes em Rosell Boher
• Guia bílingue (opcional)

Um passeio especial para quem gosta dos vinhos espumantes, o processo de elaboração e as técnicas de 
degustação. 

A uma curta distância da cidade de Mendoza, está localizada a vinícola Chandon a qual mostra os diferentes 
métodos de produção de vinhos espumantes que podem ser elaborados através do método tradicional 
(champenoise) e aqueles feitos em tanques maiores (charmat). Durante a visita guiada que desfrutaremos aqui, será 
possível observar os dois métodos e também fotografar algumas das maquinarias que eram utilizadas antigamente 
para finalizar o processo de elaboração desta majestosa bebida. Através de uma completa degustação nos 
deleitaremos com borbulhas de aroma e sabor, perfeitas para realizar um brinde e escolher o seu estilo preferido 
dependendo a ocasião. 

Continuamos ao lodge Rosell Boher, que nasceu como um empreendimento familiar em 1900 e continúa com a 
tradição focada nos espumantes de qualidade além de elaborar também vinhos tranquilos. Os donos colocam muita 
atenção ao produto inicial que são uvas com aromas frutados, frescura e acidez.  Aqui desfrutaremos de um 
delicioso almoço harmonizado com  vinhos e  espumantes no restaurante que foi premiado como  o melhor a nível 
mundial na categoría das Great Wine Capitals.

O vinho espumante tornou- se a marca principal de 
celebrações, de brindes especiais e de acontecimentos 
importantes na vida de muitas pessoas. Neste passeio 
poderemos conhecer e aprender que esta bebida pode ser 
consumida também no dia a dia acompanhando muito bem 
vários pratos da culinária       Indice



#36#36
Tour de vinhoTour de vinho 
de meio dia

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas guiadas e degustação de vinhos em duas reconhecidas vinícolas (a definir no mesmo dia)
• Guia bílingue (opcional)
• Retorno ao seu local de hospedagem

O turismo do vinho não se resume apenas em degustar vinhos, isso é possível de fazer em casa ou em 
algum restaurante especial. Aprenda todos os detalhes desta atividade neste passeio!

Conhecer novas vinícolas nos faz desvendar um universo de sensações por meio das paisagens, da história da 
arquitetura e dos vinhos. Em Mendoza é possível realizar muitas atividades relacionadas ao mundo do vinho, pelo 
que para quem dispõe de muito ou pouco tempo na cidade esta será uma atividade a realizar. 

Neste passeio serão visitadas duas vinícolas das regiões de Luján de Cuyo ou Maipú que abrirão suas portas para 
explicar o pocesso do vinho desde os vinhedos, o sistema de irrigação, a utilização dos recursos naturais e o 
trabalho que é realizado dentro da vinícola, nos tanques, barricas, garrafas e mais. Circuito ideal para levar na 
cabeça um panorama da atividade vitivinícola, apreciando os contrastes e essência de cada lugar e logicamente 
desfrutando dos deliciosos vinhos.

Incluir vinícolas no itinerário da viagem é quase obrigatório para 
quem visita Mendoza. Querer voltar às origens, ao campo, é a 
escolha de muitas pessoas nestes momentos de ritmos de vida tão 
agitados. Desacelerar, sair das grandes cidades e desfrutar, nem 
que seja por um dia, uma vida mais simples, junto à natureza, 
parece ter atualmente um apelo irresistível.       Indice



#37#37
San Rafael vitivinícolaSan Rafael vitivinícola  

A região de San Rafael destaca-se como um dos distritos mais 
importantes da indústria vitivinícola. Suas belezas naturais e a 
grande demanda turística contribuíram com o desenvolvimento 
em muitos setores durante o passo do tempo. Hoje, poderemos 
conhecer duas vinícolas renomadas e também aprender muito 
sobre as diferenças no terroir! 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada e degustação de vinhos na vinícola Famiglia Bianchi
• Visita e almoço harmonizado com vinhos na vinícola Algodón Estates
• Guia bilíngue (opcional)

Hoje conheceremos as características do oásis sul, especificamente San Rafael, um terroir famoso pela 
qualidade de seus vinhos e por ser o lar de muitas vinícolas reconhecidas do pais. 

A primeira visita acontecerá na vinícola Famiglia Bianchi. Esta é, sem dúvidas, uma das mais reconhecidas 
"marcas" de Mendoza em termos de viticultura. Com 87 anos no negócio do vinho ao redor do mundo, a família 
Bianchi foi pioneira no desenvolvimento do vinho argentino. 

A empresa tem uma capacidade de armazenamento que atinge os 19 milhões de litros de vinho. Hoje, esta bebida é 
exportada para mais de 40 países ao redor do mundo. Alguns dos vinhos mais conhecidos são o Enzo Bianchi, o 
Particular Bianchi, o Famiglia Bianchi, e o recentemente lançado, LEO, que foi promovido pela Casa Bianchi junto 
com a Fundação Leo Messi para simbolizar e comparar a paixão pelos vinhos com a do futebol. Desfrutaremos de 
um ótimo passeio e uma degustação de vinhos distintos da linha Bianchi. 

Mais tarde, visitaremos a Algodón Estates. A vinícola foi construída em 2002, sob a supervisão de uma equipe que 
incluía engenheiros, arquitetos e enólogos que trabalharam para conseguir um estilo particular que remonta aos anos 
40. O projeto foi desenvolvido por Scott Mathis que localizou o terreio no coração da região vitícola da Argentina. Os
vinhedos estão localizados entre dois rios sustentados pelo glacial mais puro das montanhas cobertas de neve dos
Andes. Como resultado, o rico solo mineral tem propriedades distintivas e consideráveis benefícios que contribuem
na elaboração de vinhos de qualidade superior. Desfrutaremos de uma excursão guiada que começa desde o
vinhedo e culmina no restaurante para desfrutar de um delicioso almoço harmonizado com vinhos Premium.
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#38#38
Dia de colheitaDia de colheita

Nada melhor que o programa “trabalhando minha terra” para compreender desde zero o processo de 
elaboração do vinho. 

Guiado por especialistas no trabalho da terra, você poderá colher e aprender sobre esta atividade tão tradicional e 
vital para o processo de vinificação. Muitos produtores e donos de fazendas realizam a colheita manualmente, o que 
significa uma oportunidade de trabalho para muitos operários e também uma marca registrada que está diretamente 
ligada ao artesanal e delicado.

Logo de um completo percorrido pelos vinhedos, aprendendo dos especialistas alguns termos específicos que fazem 
referência aos sistemas de cultivo e de irrigicação, ao periodo de envero prévio à colheita e aos tipos de poda que 
foram praticados na planta, preparamos as mãos para esta aventura de colheita que será realizada com luvas e 
tessouras especiais. Entre tanta atividade poderemos degustar as variedades de uva, entendendo que aqui se 
destacam e desenvolvem as cores, sabores e taninos refletidos no futuro vinho. 

Esta época do ano é a ideal para visitar as vinícolas, já que o funcionamento está ao máximo. Os tanques cheios, os 
operários trabalhando na frente dos turistas e o aroma do vinho que invade em cada sala de produção... uma 
sensação única!

Por último, nos deleitaremos com um delicioso almoço harmonizado com vinhos, e mais tarde, retornaremos à 
cidade.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel
• Atividade de colheita na Norton, Trivento ou outra de características semelhantes
• Visita e degustação de vinhos
• Almoço especial harmonizado com vinhos
• Guia bílingue (opcional)
• Retorno à cidade

Experimente uma das etapas mais importantes do vinho participando 
do processo de colheita nas vinícolas Norton, Trivento ou outra de 
características semelhantes. Todas as vinícolas de Mendoza, 
aguardam ansiosas os meses de Fevereiro e Março, já que é a etapa 
cúlmine de tantos meses de trabalho.       Indice



#39#39
Tango & VinhoTango & Vinho

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel
• Visita e degustação de vinhos e queijos na vinícola CARO
• Show especial de tango
• Jantar no restaurante 1884 do Francis Mallmann
• Guia bílingue (opcional)

A vinícola Caro surgiu da união de Nicolás Catena com o barón Eric de Rothschild, dono do Chateau Lafite 
Rothschild, uma junção das iniciais de "Catena” e "Rothschild” – com o objetivo de juntar o melhor dos dois mundos 
vinícolas, para a produção de vinhos que contenham as melhores características do estilo francês e expressem da 
maneira eficaz a riqueza e a diversidade do terroir argentino.

A iniciativa é até hoje uma referência em tecnologia, inovação e vinho de qualidade. O tour tem uma duração de uma 
hora e inclui visita pela cava histórica. Depois retornaremos ao grande salão da vinícola onde nos sentaremos para 
apreciar um espetáculo de Tango com degustação de 3 diferentes tipos de vinhos de nível  Premium 
acompanhados com queijos.

Seu passeio turístico finaliza com um excelente jantar no restaurante que está localizado no mesmo prédio, o 1884 
do reconhecido chef Francis Mallmann. Também chamado “o mestre da cozinha de fogos”, desfruta do sucesso de 
seu restaurante indicado como o melhor de Mendoza nas principais publicações de viagens como Departures ou The 
New York Times. Sem dúvidas, quem visita Mendoza não pode deixar de visitar este magnífico local que faz dos 
alimentos uma arte culinária.

Neste circuito predomina a essência argentina, que mistura 
grandes paixões como o vinho, o tango e a deliciosa carne 
preparada de um jeito especial. Experimente este dia perfeito 
harmonizando seu prazer com o melhor da Argentina!       Indice



#40
Experiência
Mendoza gourmet 

#40
Experiência
Mendoza gourmet 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Jogo sensorial
• Degustação guiada de  4 azeites de oliva da linha Piuqué
• Degustação de 3 vinhos
• Cooking Class
• Almoço especial elaborado durante a aula e harmonizado com vinho
• Retorno à cidade

Este dia foi planejado para quem adora os detalhes culinários, os aromas, os descritores dos azeites de oliva 
e lógico a bebida que acompanha este maravilhoso momento, o vinho. 

A encarregada deste projeto se chama Tatiana Nessier, dedicada ao mundo da sommellerie e da cozinha. Casa 
Cayé é o lar da sua familia e está localizado em uma das melhores regiões vitivinícolas de Mendoza. Sua familia tem 
anos de experiência na elaboração de azeites de oliva de qualidade extra virgen, e a linha de produção em destaque 
se chama Piuqué.

Em Casa Cayé os visitantes podem apreciar diferentes propostas para aprender, sem perder o objetivo principal que 
é a diversão e o disfrute de todos. Todas as degustações começam com um jogo sensorial onde o protagonista será 
o sentido do olfato. Através das indicações da Tatiana, poderão perceber os descritores e características principais,
tanto nos azeites como nos vinhos. O objetivo é que através dos productos, os turistas conheçam os terroirs e as
expressões de cada varietal.

A hora gourmet chega para os mais experimentados como assim também para os iniciantes. Durante esta atividade, 
aprenderemos os segredos de cozinha para completar receitas simples, de muito sabor e para os mais valentes as 
dicas gourmet para o preparo dos alimentos e o enfeite dos pratos. Com certeza será muito divertido compartilhar 
este momento com seus colegas de viagem! Uma vez que está tudo pronto, chega o momento do deleite, já que 
almoçaremos o que foi preparado com nossas próprias mãos e harmonizaremos este momento com deliciosos 
vinhos. 

Um dia de relax, com aromas, produtos deliciosos e explicações enriquecedoras… 
Casa Cayé ficará em nossos corações pela grandeza de contagiar sua simplicidade e 
pela alegría que se pode perceber em cada momento. 

Este dia foi planejado para quem adora os detalhes culinários, 
os aromas, os descritores dos azeites de oliva e lógico a 
bebida que acompanha este maravilhoso momento, o vinho. 
Viaje neste caminho de sabores e curta deste maravilhoso dia! 
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#41- 49
Aula de cozinha

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel
• Aula de Cozinha
• Almoço harmonizado (opções)
• Jantar (Finca Adalgisa)
• Vinhos Premium
• Guia bilíngue (opcional)

Comer como uma pessoa local é um aspecto importante para obter o olhar preciso de uma cultura. O que é talvez 
ainda mais gratificante do que comer como um local, é entender os ingredientes que foram escolhidos para integrar 
a preparação da nossa cozinha tradicional.

Nos preparamos para colocar o chapéu e o avental de cozinha para elaborar pratos deliciosos numa aula de cozinha 
que será sem dúvidas uma oportunidade para conhecer e/ou melhorar as técnicas de preparo dos alimentos. 

Você aprenderá a cozinhar a comida regional típica que consiste em produtos frescos que logo poderá cozinhar 
facilmente em qualquer lugar do mundo. Poderá conhecer as peculiaridades do estilo argentino, sabores, aromas e 
qualidade dos alimentos levados à mesa. 

As aulas duram aproximadamente duas horas e meia e podem ser feitas com um minímo de dois até um máximo de 
oito pessoas.

Algumas das propostas que oferecem a experiência gastronômica:

Para o almoço: Para o jantar: 
#41 Família Zuccardi (Maipú) #49 Finca Adalgisa 
#42 Susana Balbo
#43 Andeluna
#44 Gimenez Riili  
#45 Sin Fin 
#46 Trapiche 
#47 Finca Agostino 
#48 Diamandes

As aulas de cozinha são muito mais do que uma lista de 
ingredientes e as indicações de como cozinhá-los. Toda pessoa 
que gosta de aproveitar tempo de qualidade com bons vinhos e 
comida, deve experimentar estes passeios. Descubra Mendoza 
através de sua gastronomia!       Indice



#50#50
Enólogo por um diaEnólogo por um dia

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita e degustação na vinícola Tempus Alba
• Informações detalhadas sobre a região e os tipos de blend
• Garrafa especial de seu blend
• Guia bilíngue (opcional)

Hoje você vai desfrutar de uma experiência baseada na interação e no entretenimento. A atividade está 
pensada para brincar, experimentar e descobrir o desafio de um enólogo: para criar a sua própria obra de 
arte, combinando diferentes varietais...

Logo de uma completa visita pela vinícola Tempus Alba, que será guiada por um dos integrantes da família ou até 
pelo mesmo enólogo, nos dirigiremos ao laboratório onde será levado a cabo o desafio: o blend de cinco variedades 
de uvas tintas.

Imaginando ser um esperto de vinhos poderá aprender muitos segredos que convivem ao redor do vinho, como 
assim também treinará tudo o que tem a ver com o desenvolvimento sensorial.

Mais tarde, poderá desfrutar de um delicioso almoço harmonizado com vinhos de Tempus Alba sobre o terraço, que 
possui sem dúvidas uma das melhores vistas de Mendoza!

O lema da vinícola Tempus Alba é: «Somos o que fazemos». 
Cinco gerações da família Biondolillo trabalha nesta excelente 
vinícola a qual significa realmente um assunto de família. O pai 
dirige o programa de clonagem Malbec, Mariano leva a parte de 
maquinária da vinícola e Leo é o responsável do setor de 
vendas. Todos são pessoas adoráveis e transmitem sua 
essência aos visitantes que chegam até o lugar.
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#51#51
Vinho e aventuraVinho e aventura

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Circuito de bike e degustação de vinhos na vinícola Kaikén
• Cavalgada na vinícola Nieto Senetiner
• Almoço especial estilo argentino harmonizado com vinhos
• Guia bilíngue (opcional)

É o passeio ideal para quem está procurando uma atividade original, começando com um passeio de bike, 
continuando com uma cavalgada e, por último, desfrutando de um delicioso almoço estilo argentino.  

O nosso passeio começará na vinícola Kaikén que deve seu nome a um ganso selvagem da Patagônia que 
habitualmente atravessa a Cordilheira dos Andes entre Argentina e Chile. 

Igual do que o Kaiquén, Aurérlio Montes, um viticultor chileno muito conhecido por seus empreendimentos lá, 
chegou em Mendoza no ano 2000 e logo de muito trabalho, fundou a vinícola em 2001. Neste prédio poderemos 
pedalar entre os vinhedos, observando parrais e o sistema de condução chamado “espaldeiro”, assim como 
também aprenderemos sobre os vinhedos orgânicos e a importância da interação dos animais com o resto da 
natureza para que o circuito seja desenvolvido completamente. 

Mais tarde, chegaremos à vinícola Nieto Senetiner, a qual foi fundada em 1888 por imigrantes italianos e depois de 
vários anos foi adquirida pelas famílias Nieto e Senetiner, que trabalharam com muito esforço para posicioná-la no 
mercado internacional como uma das melhores da Argentina.
Acompanhados por uma paisagem singular, realizaremos uma cavalgada especial, percorrendo diferentes fazendas 
da região. Logo de algum tempo cavalgando, chegaremos ao Cerro El Melón, onde a vista do oásis mendocino 
resulta magnífica. Ao Oeste, contemplaremos a impressionante Cordilheira dos Andes. 
Depois de uma visita completa pelas instalações desta tradicional vinícola, aproveitaremos de um almoço especial 
que será um clássico churrasco argentino com empanadas e guarnições, acompanhadas por vinhos na varanda do 
restaurante.

As amplas ruas de terra localizadas entre os vinhedos conformam o 
entorno perfeito para um dia de muita diversão. Prepare-se para 
pedalar e cavalgar com a mais bonita paisagem de montanha ao 
redor sem esquecer das degustações dos excelentes vinhos nas 
vinícolas e do delicioso almoço que vai coroar este percorrido!       Indice
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Tour cervejeiro  urbanoTour cervejeiro  urbano

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visitas e degustações nas cervejarias Good Dog e Pircas
• Jantar estilo picada com cerveja em Chachingo Craft Beer
• Motorista / Guia
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas.

Quem pensa que Mendoza trata-se apenas de vinho, está muito 
enganado. Cada vez mais na cultura noturna mendocina está sendo 
criado o costume e a paixão pela cerveja artesanal, principalmente por 
ser uma cidade com muito calor durante a maior parte do ano e por 
conta disso um tour cervejeiro é o melhor jeito de conhecer e provar as 
cervejas criadas por enólogos que se arriscaram nesse novo mundo e 
por expertos de outros países que uniram forças com os argentinos 
para trazer a cultura cervejeira à capital do vinho na argentina.

Um passeio noturno pela cidade para mergulhar na cultura e produção de uma bebida que cada vez mais 
está conquistando os jovens e a nova geração de Mendoza.

O passeio começa em Good Dog, uma cervejaria artesanal localizada no bairro de Godoy Cruz. A parceria entre um 
argentino e um americano resultou em cervejas de sabor marcante. Aqui nos espera a degustação de três cervejas 
acompanhadas de uns deliciosos petiscos regionais (pão caseiro, queijos, salames, doces regionais, nozes e 
azeitonas).

Depois, iremos à região de Maipú para visitar uma fábrica reconhecida em Mendoza: Pircas. Lá conheceremos 
alguns dos seus segredos de elaboração e degustaremos duas de suas cervejas mais emblemáticas.

Finalizaremos nossa excursão na grande avenida dos bares e pubs da cidade: Aristides Villanueva. Lá nos espera 
a cervejaria do enólogo top de Mendoza: Alejandro Vigil (Catena Zapata, El Enemigo), a Chachingo Craft Beer. Lá 
vamos experimentar algumas cervejas especiais e alguns produtos de alta qualidade que podemos combinar com 
diversos petiscos regionais.

      Indice



O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Passeio pela cidade
• Guia bilíngüe
• Almoço especial na rua Arístides Villanueva
• Retorno ao seu local de hospedagem .

Este circuito é fundamental para quem deseja conhecer os detalhes e segredos da cidade de Mendoza, 
desde sua fundação até a atualidade de um jeito especial. 

A cidade é o ponto de partida ideal para realizar excursões para os importantes atrativos turísticos da província, 
como os caminhos do vinho, a montanha, os ríos, as termas e reservas naturais. Por isso e muito mais, a cidade 
convida ao visitante a apreciar a natureza, a história, os novos amigos e, por que não, ao encontro consigo mesmo. 

Desfrute de um percorrido de meio dia pela cidade de Mendoza neste original e divertido passeio de bicicletas 
elétricas. Seu guia o ajudará a desenhar o programa perfeito através do qual poderá conhecer as principais atrações 
de Mendoza. 

Durante o circuito visitaremos a popular Praça Independência, o Parque San Martin – o pulmão verde mais 
importante e belo da cidade, com seus históricos portões, a fonte dos Continentes, o Rosedal e o icônico lago-. Logo 
nos dirigimos ao Cerro da Glória, que abriga no cume a fantástica obra de quatorze toneladas de bronze que o 
escultor uruguaio Juan Manuel Ferrari utilizou para realizar o famoso monumento que faz homenagem a aqueles que 
liberaram a Argentina, o Chile e o Perú. 

Mais tarde visitaremos o Parque Cívico, onde estão localizados os prédios da Casa de Governo de Mendoza. 

Finalmente transitaremos a rua Arístides Villanueva – uma das mais visitadas e renomadas entre os mendocinos - 
para desfrutar de um delicioso almoço em algum dos reconhecidos restaurantes que fazem brilhar esta avenida.

Localizada ao pé das montanhas Mendoza é a porta obrigatória ao 
Océano Pacífico. O clima é agradável, templado com escasas 
chuvas e poucos dias de vento, graças à proteção da Cordilheira. 
Uma cidade linda e limpa, para aproveitar de um passeio em e-bikes!       Indice
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E-bikes & Vinhos
#54
E-bikes & Vinhos

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Circuito de E-Bikes
• Visita e degustação na vinícola Terrazas de los Andes
• Visita e degustação de espumantes na vinícola Chandon
• Visita e degustação comparativa na vinícola Piatelli
• Visita e almoço especial estilo piquenique na vinícola Dominio del Plata
• Todas as taxas de admissão
• Todos os impostos
• Guia bilíngue (opcional).

Passeio especial para experimentar ótimos vinhos, aprender das vinícolas a visitar, cada uma com sua 
essência, e sobre tudo, curtir da natureza entre os vinhedos e as fantásticas paisagens de Mendoza. 

A primeira vinícola do percorrido é Terrazas de los Andes, pertencente ao grupo de marcas de luxo mundialmente 
conhecido como LVMH, que decidiu em 1999 fundar esta vinícola no coração de Mendoza, numa antiga vinícola de 
origem espanhol que pertencia desde 1898 a Sotero Arizu, um dos precursores na produção de vinhos da Argentina. 
Aqui teremos a alternativa de descansar para renovar as energias ou realizar a visita guiada pela vinícola. 

A próxima parada será em Chandon, que também forma parte de LVMH e que foi fundada em 1960, sendo um dos 
primeiros investimentos estrangeiros na Argentina. Aqui realizaremos uma parada técnica e beberemos uma taça de 
espumante enquanto apreciamos os magníficos jardins de estilo francês que homenageiam sua origem. 

Continuaremos até a vinícola Piattelli, que abriu suas portas em 2002 liderada pela enóloga Valeria Antolín. 
Completaremos uma linda visita pelas instalações e logo realizaremos uma degustação comparativa de vinhos de 
Mendoza e de Salta. 

Finalizaremos nosso percorrido na vinícola Dominio del Plata, pertencente à licenciada em enologia Susana Balbo, 
primeira mulher enóloga da Argentina. Neste belo local, realizaremos a visita guiada e curtiremos de um almoço tipo 
piquenique, nos relaxaremos e desfrutaremos da magnífica paisagem, da gastronomia e dos excelentes vinhos desta 
vinícola.

Uma maneira original e divertida de descobrir as vinícolas na incrível 
região de Luján de Cuyo. Desfrutará das atividades que oferecem os 
empreendimentos vitivinícolas enquanto se traslada nas inovadoras 
bicicletas elétricas. Natureza, atividade física e bom vinho!
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E-bikes Potrerillos
#55
E-bikes Potrerillos

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Café da manhã em Entre Dos
• Circuito de E-bikes em Potrerillos
• Almoço no Hotel Potrerillos
• Todas as taxas de admissão
• Todos os impostos
• Guia bílingue (opcional)

A saída será cedo de manhã desde seu hotel para conhecer a fábrica Entre Dos. Um pequeno empreendimento de 
um casal mendocino, Constanza Carcaño e Ariel Fabrizio, que começaram em 2008 elaborando quatro dúzias de 
alfajores em sua casa e hoje tem uma produção de 500 dúzias diárias. Graças a seus alfajores Premium de receita 
própria, tem ganhado por segundo ano consecutivo o prêmio ao Melhor Alfajor de Chocolate da Argentina. Neste 
local, desfrutaremos de um delicioso café da manhã e logo continuaremos até a localidade de Cacheuta onde nos 
aguardam com bicicletas elétricas para começar com a diversão do circuito. 

Iremos até Potrerillos, um pequeno povoado de montanha com residências de fim de semana pertencentes na 
maioria dos casos aos habitantes da cidade de Mendoza. Estas duas belas localidades estão unidas atualmente por 
um novo túnel que foi inaugurado a inícios de 2018. Aqui teremos uma vista extraordinária do Dique Potrerillos, que 
forma um lago artificial realmente impressionante. 

Realizaremos um passeio na beira do mesmo e logo de finalizar esta linda atividade no conforto das bikes e 
rodeados pelo admirável contexto, nos preparamos para continuar nosso percorrido até o Gran Hotel Potrerillos. Ali 
nos deleitaremos com um magnífico almoço acompanhado das vistas maravilhosas que nos oferece este local. Mais 
tarde, retornaremos a nossa hospedagem.

Neste circuito predominam as paisagens majestosas, a aventura 
das e-bikes e a oportunidade de conhecer também um produto 
típico e delicioso da região tal como é o alfajor. Cada parada e 
cada pedalada vai tornar o percorrido numa lembrança perfeita!       Indice
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Velejando pelos Andes
#56
Velejando pelos Andes

Passeio náutico disponível durante todo o ano realizado ao pé da Cordilheira dos Andes no famoso lago 
Potrerillos que conta com uma das paisagens mais bonitas de toda a provincía.

Sairemos da cidade de Mendoza em direção oeste pela estrada Nº 7, a mesma que conecta a cidade com o país 
vizinho.

Logo de aproximadamente uma hora chegaremos ao Gran Hotel Potrerillos. Durante o percorrido, avistaremos 
muitas vinícolas renomadas e paisagens lindas cheias de histórias. Em um local exclusivo deste hotel de luxo no 
meio das montanhas nos embarcaremos em nosso veleiro de 24 pés com capacidade para oito passageiros.

Começaremos a atividade com uma conversa técnica sobre navegação, segurança a bordo e um resumo sobre a 
paisagem que estaremos contemplando a nossa volta.

Visitando as diversas áreas do lago Potrerillos, realizaremos uma parada no local que seja mais agradável para 
degustar vinhos acompanhados de petiscos típicos argentinos que harmonizam muito bem com os vinhos escolhidos 
para o dia!

Logo de algum tempo adicional de passeio, retornaremos ao Hotel Potrerillos para regressar mais tarde à cidade de 
Mendoza. 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Navegação de duas horas aproximadamente visitando distintas

baías e paisagens do local
• Tábua de petiscos regionais
• Degustação de vinhos premium com um sommelier
• Todos os impostos
• Guia bílingue (opcional)

Esta atividade acontece no Dique Potrerillos e está projetada 
para as pessoas que procuram uma experiência tranquila e 
relaxante, em um ambiente natural maravilhoso; aproveitando as 
excelentes condições de vento do local e desfrutando da bela 
vista das montanhas famosas como o Cordón del Plata, com a 
possibilidade de degustar renomados vinhos e petiscos regionais 
durante o passeio.
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Passeio de balão
Pela manhã ou entardecer

#57
Passeio de balão
Pela manhã ou entardecer

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Espumante para estourar no ar
• Todas as taxas de admissão
• Todos os impostos
• Guia bílingue (opcional)

Aproveite de um amanhecer ou entardecer voando sobre vinhedos e oliveiras com a imponente Cordilheira 
dos Andes ao fundo. Sem dúvidas é um plano perfeito para quando visite Mendoza.

O voo de balão é perfeito para celebrar ocasiões especiais ou simplesmente curtir algumas vistas aéreas espetacu-
lares. Cada voo é uma experiência única e tem uma duração aproximada de 45 minutos desde o decolar até a 
aterrissagem. Voaremos no compasso do vento seguindo sua direção e velocidade.

O contato com a natureza é permanente e é possível ver as espécies de animais típicos da zona e o contraste que 
geram os diferentes tipos de plantações. 

Voar de balão é uma experiência muito agradável, não tem turbulências nem movimentos bruscos, tudo acontece 
em calma ao ritmo do vento, tal como assistir um filme em câmera lenta.

Uma vez finalizado o voo, juntaremos o balão e o colocaremos em uma sacola especial. Logo faremos um brinde 
com um ótimo espumante mendocino enquanto prestamos uma pequena homenagem aos «Novos Aeronautas» 
que são vocês e lhe entregaremos o certificado de voo. Sem dúvida será uma ótima experiência que precisa sentir 
pelo menos uma vez na vida!

Se alguma vez imaginou voar de forma lenta e aproveitando todo um 
cenário maravilhoso como se fosse um pássaro mas sem fazer 
nenhum esforço e em completa harmonia com a natureza... Esta é a 
melhor forma que pode imaginar para voar de balão em Mendoza.
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Eco aventuraEco aventura

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita e degustação na vinícola Domaine St Diego
• Cavalgada especial na região de Maipú
• Circuito de e-bike
• Visita e almoço especial estilo piquenique em Divina Marga
• Todas as taxas de admissão
• Todos os impostos
• Guia bilíngue (opcional)

Pela manhã, começaremos nossa viagem de bicicletas elétricas na diversidade e vitalidade do autêntico terroir da 
região. Nossa primeira parada é na vinícola Domaine St. Diego. Escondida num caminho rural, ao lado de uma 
antiga igreja coberta de hera, tocaremos a campainha desta pequena vinícola “de garagem”, cujo proprietário e 
enólogo é considerado um dos ícones de vitivinicultura mendocina: Ángel Mendoza. 

Trabalhando como o enólogo principal em várias vinícolas, Ángel é reconhecido pelo desenvolvimento da indústria 
na província de Mendoza. Depois de obter sua formatura em 1971, uniu-se à equipe de Peñaflor e durante 25 anos 
atuou como o principal enólogo de Trapiche de Peñaflor. Em 2001, Ángel Mendoza foi premiado por seus colegas 
como o “Enólogo do ano da Argentina” por dedicar 23 anos a garantir o sucesso da Trapiche. Domaine St Diego é 
uma vinícola com vinhedos plantados em ladeiras e nas frondosas colinas de Lunlunta em Maipú, um cenário em 
uma das regiões vinícolas mais antigas de Mendoza. Depois de desfrutar de uma excelente visita à vinícola e de uma 
degustação de seus deliciosos vinhos, continuaremos o percorrido com destino a uma bonita fazenda onde teremos 
uma grandiosa experiência a cavalo. Desde este ponto, teremos uma vista incrível do oásis mendocino no meio da 
árida paisagem. Nossos cavalos nos levarão até onde poderemos ver o rio, a flora e a fauna das duas regiões 
vinícolas principais de Mendoza: Luján de Cuyo e Maipú, com uma vista espetacular da Cordilheira dos Andes. 

Logo de uma hora desta divertida atividade, continuaremos de bicicleta até Divina Marga, uma antiga casa de 160 
anos localizada nesta área privilegiada por sua linda paisagem rodeada de colinas e vinhedos à margem do rio 
Mendoza. Conta com um belo parque e um salão onde são realizados diferentes eventos. Teremos tempo para 
desfrutar de um completo piquenique e nos relaxar neste local perfeito antes de retornar para o nosso ponto de 
hospedagem.  

Esta é uma oportunidade especial para combinar suas atividades 
preferidas, com uma particularidade sem igual: estar em Mendoza, 
respirando ar puro de montanha, cavalgando ou pedalando, poderá 
apreciar a beleza de Mendoza desde várias perspectivas. 
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Moto tourMoto tour

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Motos modelo: BMW GS 1.200 / 1.250 / 800  Modelo 2018 em diante.
• Capacete e luvas
• Guia profissional
• Seguro pessoal contra acidentes

Viajar de moto é uma aventura e, como você já sabe, deve ser desfrutada com tudo o que ela merece. Uma 
viagem destas características pela Cordilheira dos Andes é realmente inesquecível

Nossas excursões geralmente começam às 8:00 h de cada dia e terminam às 18:00 com várias atividades para 
desfrutar ao máximo o tempo.

Estradas de alta montanha, vinhedos e também a possibilidade de que os turistas decidam o cronograma que 
desejam experimentar, o lugar e a experiência que desejem viver.

Admirando a interminável beleza de Mendoza com lagos e rios azuis brilhantes, montanhas cobertas de neve o ano 
inteiro e geleiras inspiradoras, certamente será o paraíso de um motociclista!

Consulte-nos pelos programas de 7 a 25 dias com ponto de saída na fantástica província de Mendoza até a 
Patagônia. O caminho será pela estrada número 40, rumo ao Sul passando por San Martín de los Andes, Villa La 
Angostura e Bariloche. Também existe a possibilidade de estender o circuito para El Calafate e Ushuaia, a cidade 
no fim do mundo.

Saiba que podemos montar roteiros deste estilo, com saída desde Mendoza para o norte do país, para conhecer os 
icônicos Vale da Lua, Talampaya, Salta e até Jujuy, quase fronteira com a Bolívia.

A Mendoza Holidays está pronta para receber àqueles que buscam 
aventuras fora de série por caminhos e paisagens espetaculares e bem 
variadas na vasta terra Argentina. Nós projetamos itinerários de 
motociclismo que vão além das experiências superficiais, para os 
viajantes que desejam realmente viajar no mundo que está ao seu redor.       Indice
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City tour clássicoCity tour clássico

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Passeio pela cidade
• Guia bilíngüe

Este circuito é fundamental para quem deseja conhecer os detalhes e segredos da cidade de Mendoza, 
desde sua fundação até a atualidade.

Localizada ao pé das montanhas Mendoza é a porta obrigatória ao Océano Pacífico. O clima é agradável, moderado 
com escassas chuvas e poucos dias de vento, graças à proteção da Cordilheira.

A cidade é o ponto de partida ideal para realizar excursões para os importantes atrativos turísticos da província, 
como os caminhos do vinho, a montanha, os rios, as termas e reservas naturais. Por isso e muito mais, a cidade 
convida ao visitante a apreciar a natureza, a história, os novos amigos e por que não ao encontro consigo mesmo. 

Este circuito turístico da cidade e arredores nos permitirá entrar em contato com uma moderna cidade, reconhecida 
por suas lindas árvores, suas calçadas largas e sua limpeza particular. Este percurso nos mostrará a história e a 
cultura de um povoado fundado por colonizadores há mais de quatro séculos.  Conheceremos a Alameda, a Área 
Fundacional, o Centro Cívico com seus prados e jardins e entraremos ao Centenário Parque General San Martín 
através de seus tradicionais portões, onde nos deleitaremos com suas obras escultóricas e através de um serpeante 
caminho, ascenderemos ao Cerro da Glória onde se encontra o monumento à gesta libertadora de América. Já em 
descenso avistaremos o teatro grego Frank Romero Day, palco central da Festa da Vindima.

Localizada ao pé das montanhas Mendoza é a porta obrigatória ao 
Océano Pacífico. O clima é agradável, moderado com escassas 
chuvas e pouco dias de vento, graças à proteção da Cordilheira. 
Desfrute de uma cidade linda, limpa e cuidada por seus habitantes! 
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Pôr do sol, city tourPôr do sol, city tour 
e jantar em vinícolae jantar em vinícola

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Passeio pela cidade
• Guia bilíngue
• Jantar no restaurante Abrasado da vinícola Los Toneles
• Retorno ao seu local de hospedagem

O percorrido da cidade  e arredores nos permitirá entrar em contato com uma moderna cidade, reconhecida por 
suas lindas árvores, suas calçadas largas e sua limpeza particular. Este percurso nos mostrará a história e a cultura 
de um povoado fundado por colonizadores há mais de quatro séculos.  Conheceremos a Alameda, a Área 
Fundacional, o Centro Cívico com seus prados e jardins e entraremos ao Centenário Parque General San Martín 
através de seus tradicionais portões, onde nos deleitaremos com suas obras escultóricas e através de um 
serpeante caminho, ascenderemos ao Cerro da Glória onde se encontra o monumento à gesta libertadora de 
América. Já em descenso avistaremos o teatro grego Frank Romero Day, palco central da festa da Vindima.

Seu passeio turístico finaliza com um excelente jantar na vinícola Los Toneles. Esta é uma vinícola 
meticulosamente remodelada. A restauração foi tão fiel a sua original arquitetura da década de 1920, que foi 
declarada como Patrimônio Cultural de Mendoza. Um estilo encantador e um belo cenário torna o local ideal para 
apreciar pratos cuidadosamente concebidos, refletindo sobre as tradições argentinas em relação à culinária.

O restaurante Abrasado oferece cozinha gourmet em dois grandes salões com vista para as adegas de vinho. A 
arte de elaboração vem junto com a mestria gastronômica do Chefe Sebastián Weigandt, cujos pratos combinam 
uma seleção de cortes de carne na grelha e legumes cultivados localmente que são esplêndidos. A casa 
especializa-se em carne seca, elaborada através de um método tradicional que expõe o corte ao ar, desidratando e 
concentrando muito melhor o seu sabor e melhorando sua textura.

Uma impressionante mistura do tradicional com o moderno representa a vinícola Los Toneles, a qual oferece 
passeios especiais noturnos na adega.

Este circuito é fundamental para quem deseja conhecer os 
detalhes e segredos da cidade de Mendoza, desde sua 
fundação até a atualidade. A cereja do bolo será o jantar 
especial, com técnicas de cozimento diferenciadas, num 
restaurante localizado dentro da vinícola Los Toneles.        Indice
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City tour + piquenique

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Passeio pela cidade
• Guia bilíngüe
• Piquenique especial
• Retorno ao seu local de hospedagem

Este passeio pela cidade e arredores nos permitirá entrar em contato com uma moderna cidade, reconhecida por 
suas lindas árvores, suas calçadas largas e sua limpeza particular. Este percurso nos mostrará a história e a cultura 
de um povoado fundado por colonizadores há mais de quatro séculos. Conheceremos a Alameda, a Área 
Fundacional, o Centro Cívico com seus prados e jardins e entraremos ao Centenário Parque General San Martín 
através de seus tradicionais portões, onde nos deleitaremos com suas obras escultóricas e através de um serpeante 
caminho, ascenderemos ao Cerro da Glória onde se encontra o monumento à gesta libertadora de América. Já em 
descenso avistaremos o teatro grego Frank Romero Day, palco central da festa da Vindima.

Neste circuito a parada final será no Parque General San Martin, no qual poderemos conhecer de perto o lago, onde 
os membros do Clube Regatas, que também está situado no prédio, podem realizar remo entre as muitas atividades 
que oferece o local. No jardim de rosas que está justo ao lado do lago, teremos a oportunidade de fazer um 
piquenique especial, admirando este pulmão verde dentro da cidade, que significa o ponto de ar puro para os 
mendocinos e para quem visita a cidade.  

Mais tarde, retornaremos felizes ao hotel logo deste circuito excepcional. 

Este circuito é fundamental para quem deseja conhecer os detalhes 
e segredos da cidade de Mendoza, desde sua fundação até a 
atualidade. No parque, rodeado de um magnífico jardim de rosas, 
finalizaremos o passeio desfrutando de um delicioso piquenique. 
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City tour + vinícolaCity tour + vinícola

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Passeio pela cidade
• Guia bilíngue
• Almoço especial gourmet de 03 passos
• Retorno ao seu local de hospedagem

Este circuito é fundamental para quem deseja conhecer os detalhes e segredos da cidade de Mendoza, 
desde sua fundação até a atualidade. Para continuar com a linha histórica, visitaremos uma vinícola que é 
um símbolo para Mendoza: a Trapiche. 

Este circuito turístico da cidade e arredores nos permitirá entrar em contato com uma moderna cidade, reconhecida 
por suas lindas árvores, suas calçadas largas e sua limpeza particular. Este percurso nos mostrará a história e a 
cultura de um povoado fundado por colonizadores há mais de quatro séculos. Conheceremos a Alameda, a Área 
Fundacional, o Centro Cívico com seus prados e jardins e entraremos ao Centenário Parque General San Martín 
através de seus tradicionais portões, onde nos deleitaremos com suas obras escultóricas e através de um serpeante 
caminho, ascenderemos ao Cerro da Glória onde se encontra o monumento à Gesta Libertadora de América. Já em 
descenso avistaremos o teatro grego Frank Romero Day, palco central da festa da Vindima.

A próxima parada especial será na vinícola Trapiche, uma vinícola cheia de história e nos remonta a 1880. A 
primeira das várias linhas de trem que ia para Buenos Aires foi construída neste local e ainda podem ser vistas as 
vias. O tamanho é o mais atraente desta visita que percorre esta bela propriedade literalmente alucinante: quase mil 
hectares produzem um total de 35 milhões de litros de vinho por ano... Ao longo da sua história tem compreendido 
como nenhum outro a força da vitivinicultura na Argentina e está especializada em obter o melhor de todos os sítios 
para criar vinhos exclusivos. Aqui nos deleitaremos com um almoço de três passos harmonizados com vinhos. 

O regresso para o hotel será o momento ideal para valorizar tudo o que foi aprendido neste dia e para relaxar logo do 
lindo passeio realizado.

Além de conhecer todos os detalhes e a história sobre a 
cidade de Mendoza, aproveitaremos para conhecer uma 
vinícola que é um símbolo para Mendoza: Trapiche. Aqui 
poderá conhecer as antigas vías do trem e as maquinarias 
utilizadas na época para a elaboração e transporte do vinho.       Indice



#64#64
Vinho em famíliaVinho em família

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita guiada com passeio em carruagem (sujeito às condições climáticas) e degustação
• Visita guiada, experiência blend, degustação e garrafa personalizada de presente
• Almoço de 03 passos para os adultos e menu infantil para os menores
• Guia bilíngue (opcional)
• Todos os impostos
• Retorno à cidade

Localizada em Luján de Cuyo, a terra do Malbec, a vinícola boutique Zolo (ex Tapiz) produz seus vinhos a partir de 
vinhedos localizados a diferentes altitudes variando entre os 920 aos 1.400 msnm. Para aproveitar a imensa 
propriedade, o passeio começa de carruagem pelos vinhedos aprendendo a história local de uma maneira bem 
simples para que todo mundo possa levar os conhecimentos mais importantes. No prédio poderemos avistar alguns 
animais que desfrutam de circular em liberdade através do estabelecimento, como as famosas lhamas que são um 
símbolo característico no norte argentino. Se tivermos sorte, poderemos nos aproximar a elas e até tirar algumas 
fotos legais! 

Mais tarde, visitaremos as instalações da vinícola e em seguida realizaremos a degustação dos excelentes vinhos 
que são elaborados aqui. 

Dirigiremos-nos para a vinícola Norton, um ícone na Argentina. Fundada em 1895 por Edmund James Palmer 
Norton, um engenheiro inglês que foi um dos primeiros em colocar os olhos na zona rural de Mendoza durante a 
construção da linha ferroviária que unia Mendoza com o Chile. Esta vinícola posicionou-se como um dos principais 
exportadores de vinho do país, atingindo mais de 60 países. Um guia especializado da Norton nos levará a conhecer 
as instalações da vinícola, experimentando no caminho diferentes estilos de Malbec de tanques e barris de carvalho 
até o produto final engarrafado. 

Realizaremos uma atividade pensada para a família, já que os pais poderão compartilhar uma atividade recreativa 
com seus filhos. Os pais deverão criar seu "blend" de vinho, combinando variedades e descobrindo os aromas, as 

texturas e complexidade que possui esta magnífica bebida, enquanto seus filhos 
desenham um rótulo especial para o produto final. 

Por último, chega o momento do delicioso almoço no restaurante La Vid na vinícola 
Norton, que também será curtido pelos mais pequenos com um menu especial para 
eles.

As vinícolas de Mendoza têm propostas para todos os gostos. Se a ideia 
é viajar em família, esta é uma das perfeitas alternativas para garantir o 
desfrute para todas as idades. As crianças serão protagonistas nos 
circuitos a realizar, e os pais poderão apreciar cada detalhe com a 
tranquilidade de que os menores são felizes neste passeio.       Indice



#65#65
Cooking class familiarCooking class familiar

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (céntrico)
• Experiência de aula de cozinha familiar na vinícola Andeluna
• Almoço gourmet harmonizado com vinhos
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Guia bilíngue (opcional)
• Todos os impostos
• Retorno à cidade

As aulas de cozinha são muito mais do que uma lista de ingredientes e as indicações de como cozinhá-los. Toda 
família que goste de aproveitar tempo de qualidade com bons vinhos e comida, deve experimentar este tipo de 
atividades. 

Descubra Mendoza através de sua gastronomia! Comer como uma pessoa local é um aspecto importante para obter 
o olhar preciso de uma cultura. O que é talvez ainda mais gratificante do que comer como um local, é poder entender
os ingredientes que foram escolhidos para integrar a preparação da nossa cozinha tradicional e se divertir durante as
preparações com a família toda.

Logo de conhecer as instalações da vinícola Andeluna, localizada no Vale do Uco, poderá aprender a preparar 
receitas tradicionais como "empanadas mendocinas" no forno de barro, carne e legumes ao fogo aberto com molho 
de chumichurri fresco, entre outras especialidades, que em seguida vai experimentar durante o almoço, juntamente 
com uma seleção de vinhos premium que complementa cada passo. Para os menores tem opções especiais e com 
certeza um magnífico dia que vai permanecer em sua memória. 

Logo do almoço terão tempo livre para desfrutar dos lindíssimos jardins da vinícola, com os vinhedos do lado e a 
paisagem das montanhas iluminadas pelo sol da tarde. 

Mais tarde, retornaremos à cidade de Mendoza.

As aulas de cozinha são muito mais do que uma lista de 
ingredientes e as indicações de como cozinhá-los. Os 
mais pequenos adoram passar tempo na cozinha e 
aprender tudo sobre a gastronomia. Neste dia poderão 
compartilhar esta atividade lúdica com sua família, 
contagiando de alegria aos adultos!       Indice



#66#66
Brincando em famíliaBrincando em família

Sairemos do hotel em direção a Luján de Cuyo para começarmos o passeio pela vinícola Hacienda del Plata. Esta 
singular vinícola familiar, localizada no coração de Luján de Cuyo, expressa uma ótima idéia de como é elaborado 
um vinho boutique. Todos os membros da família que trabalham na vinícola têm um genuíno estilo de serem fiéis às 
raízes, recuperando a vitivinicultura de gerações passadas. A família González sempre está presente para 
acompanhá-lo pessoalmente em um tour pela pequena vinícola, que é uma construção anexada a sua casa. Nota-se 
um autêntico sentimento de respeito para toda a cadeia produtiva de onde vem o produto final. Aqui a família 
realizará uma visita guiada começando nos vinhedos e logo seguindo pelas instalações. Dentro de cada sala visitada 
as crianças receberão uma peça de um quebracabeça e ao final, quando a visita esteja completa e seja a hora da 
degustação, os adultos estarão experimentando os vinhos e as crianças estarão montando o quebra-cabeça inteiro 
que terá relação com a vitivinicultura enquanto degustam deliciosas empanadas. Uma vez finalizada a atividade, 
poderão levar as peças para casa como um presente especial.  

Mais tarde, iremos para Maipú, o berço do vinho. A segunda parada será na vinícola Sin Fin, onde começaremos 
visitando a sala de arte e aprendendo sobre a história desta vinícola familiar dedicada à produção de uvas desde 
1975. Atualmente, compreende a elaboração de vinhos de qualidade. Com paixão e convicção que transcende 
vinhos, emoções e conquistas, a filosofia da vinícola é produzir sensações. A qualidade e excelência dos seus 
vinhos, refletida nos prêmios, são mérito do esforço e empenho familiar. Uma vez finalizado o percorrido pela 
vinícola, começará a degustação para os adultos e a atividade especial para os menores que realizarão uma linda 
atividade de pintura com vinho. Durante a época de vindima (janeiro a março), as crianças tem uma degustação 
especial de suco de uva. 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (céntrico)
• Visitas guiadas e degustações com atividades especiais para as crianças em vinícolas Hacienda del Plata e Sin Fin
• Quebra-cabeça de presente
• Almoço gourmet harmonizado e menu infantil em El Enemigo
• Todas as taxas de admissão e visitas
• Guia bilíngüe (opcional)
• Todos os impostos

Finalmente, nos dirigiremos para a famosa vinícola El Enemigo, onde nos deleitaremos 
com um almoço especial de 3 passos harmonizado com alguns dos vinhos elaborados 
por Alejandro Vigil (atual enólogo-chefe da Catena Zapata) e com pratos especiais para 
o mais pequenos. Aqui, as crianças poderão desfrutar de um enorme jardim para correr
e brincar, junto com uma área de brinquedos destinada especialmente para eles.

Antes de retornar para a cidade, descansaremos nas poltronas ao ar livre, curtindo do 
ar fresco da sombra e do lindo visual nesse prédio rodeado por árvores frutais e 
vinhedos.

Uma atividade relacionada à arte adaptada para as crianças 
é uma ótima idéia, mas se esse desenho ainda fosse 
realizado com vinho para levar uma lembrança especial, 
ainda é muito melhor! Desfrute de um dia familiar em 
Mendoza e leve em sua memória sensações de amor puro e 
um local para voltar uma e mil vezes.       Indice



#67#67
Pequenos artistasPequenos artistas

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (céntrico)
• Visita guiada e degustação na vinícola Corazón del Sol para os adultos e

atividade especial descrita para as crianças (levarão de presente o
produto final)

• Almoço estilo regional argentino no restaurante El Paisano
• Todas as taxas de admissão e visitas
• Guia bilíngue (opcional)
• Todos os impostos

Sairemos do hotel em direção ao Vale do Uco para começarmos o passeio pela vinícola Corazón del Sol que 
surpreende com os vinhos Malbec e Grenache, capturando o melhor do terroir exclusivo de altitude da Argentina. 
Cultivados no Vale do Uco, que fica no leste da Cordilheira dos Andes, os vinhedos desta vinícola desfrutam de mais 
de trezentos dias de sol por ano. Em 2008, o Dr. Madaiah Revana viajou para a Argentina procurando adicionar este 
empreendimento a sua “família de vinícolas”, que inclui Revana Family Vineyard em Napa Valley e Alexana Winery 
em Willamette Valley, Oregon. Encantado pelo terroir do Vale do Uco, ele estava determinado a encontrar sua 
próxima grande propriedade aqui nos incríveis solos aluviais da Cordilheira dos Andes. Os 17 acres de vinhedo 
estão plantados na base dos Andes a 3000 msnm. O visual é deslumbrante, já que os Andes também são 
responsáveis pelos solos aluviais incrivelmente profundos que definem à propriedade. Compostos de rocha e areia 
da Cordilheira dos Andes ao longo de milênios de erosão, esses solos são extremamente profundos e bem 
drenados, concedendo vinhos de grande complexidade, poder e delicadeza. Estes elementos de tanta importância 
para as características especiais dos vinhos, serão utilizados para realizar uma atividade artística: pintura em pedra. 
Enquanto os pais treinam os sentidos degustando deliciosos vinhos, os mais pequenos realizarão divertidos 
desenhos em pedras da região. 

Mais tarde, será o momento do almoço num restaurante típico da região chamado El Paisano. No meio da natureza, 
com a paisagem perfeita da Cordilheira dos Andes e a música de um arroio que envolve o prédio, poderemos 
apreciar os melhores sabores argentinos, elaborados com os produtos do Vale do Uco. Aqui se destacam os quatros 
elementos: o ar puro de montanha, a terra rica em nutrientes para a produção de vinhos, a água do degelo que viaja 
através do arroio, e o fogo que cozinha as mais deliciosas carnes de Mendoza. 

Uma vez finalizado o almoço, teremos algum tempo livre para continuar 
apreciando a natureza e finalmente retornaremos à cidade.

Neste passeio a combinação do refinado, do simples e do que é 
mais divertido para compartilhar com os seres amados é realizada 
à perfeição. Através de momentos e atividades especiais para 
todas as idades, este será um grandioso dia em família.       Indice



#68#68
Sabores de fazendaSabores de fazenda

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Aula de cozinha especial
• Almoço regional estilo argentino
• Cavalgada de aproximadamente duas horas
• Guia bilíngue (opcional)
• Todos os impostos
• Retorno à cidade

Deixamos a cidade de Mendoza bem cedo para conhecer a Fazenda La Alejandra, localizada ao pé da Cordilheira 
dos Andes, a mais de 1.900 msnm. Uma vez lá, desfrutaremos de um delicioso café da manhã servido 
especialmente na fazenda. Mais tarde, o chef do lugar vai explicar as características, métodos e ingredientes 
principais da cozinha regional. Também apresentará todas as instruções e segredos para cozinhar o próprio almoço 
que incluirá preparações regionais como empanadas (desde a massa, o recheio, até o selo característico chamado 
de "repulgue"); pão de campo ou rústico; o típico churrasco argentino (como temperar a carne, nível de fogo, cortes 
de carne apropriados, etc); chimichurri para acompanhar o churrasco e por último pudim de leite que será servido 
com o mais delicioso doce de leite.  Enquanto realizamos estas técnicas de cozinha, nos deleitaremos com a 
degustação de vinhos e petiscos no tempo de espera entre cada preparação.
Ao finalizar todas as receitas, será momento de experimentar as delícias que foram preparadas junto com um vinho 
que harmonizará o almoço. 

Mais tarde, realizaremos uma cavalgada no local, desfrutando da natureza que acompanha esta atividade e 
apreciando todos os detalhes deste lindo lugar ornamentado com detalhes campestres. 

No fim da tarde, começaremos nossa viagem de volta para a cidade de Mendoza.

Entre fascinantes paisagens que combinam coloridas 
plantações, extensos potreiros com cria de cavalos crioulos 
e cristalinos arroios emoldurados pelo Cordón del Plata, 
desfrutaremos de um dia especial, com aroma aos 
costumes argentinos.       Indice



#69#69
EstânciaEstância 
Rancho`E CueroRancho`E Cuero

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Café da manhã
• Cavalgada, Pesca e trekking (a escolher)
• Almoço estilo regional argentino com bebidas
• Retorno à cidade

Esta fazenda pertence à família Palma há mais de 200 anos, e hoje abre suas portas para satisfazer as 
necessidades dos visitantes mais exigentes. 

A magia da paisagem, junto com o objetivo de compartilhar esta experiência única, viajou por anos na cabeça dos 
proprietários que hoje se dedicam a cumprir seu sonho: construir momentos perfeitos e inesquecíveis, onde a arte da 
hospitalidade é honrada no coração dos Andes. 

Neste especial dia de campo, seremos recebidos com um delicioso café da manhã com produtos caseiros e típicos 
da região, para dar início às atividades que continuarão este grandioso dia. 

As propostas distintas são principalmente cavalgadas em diferentes partes da área, como também pesca e trekking. 
A ideia é que o visitante esteja como em casa, por isso a liberdade para que escolha a atividade que deseje realizar 
e a duração da mesma. Com certeza, o desfrute será enorme e as lembranças dos percorridos entre a natureza 
serão maiores do que a quantidade de fotos que terá vontade de tirar. Leve cada aroma, e paisagem em sua 
memória! 

Logo de finalizar as atividades ao ar livre, poderemos apreciar os sabores de um almoço com essência argentina. O 
churrasco será preparado especialmente, e harmonizado com saladas e bebidas que acompanharão perfeitamente a 
ocasião. 

Mais tarde, poderá realizar alguma outra atividade de aventura, se ainda tem vontade de continuar curtindo da 
adrenalina do momento, ou bem, ler um livro à beira do arroio, como também poderá simplesmente descansar com 
uma taça de vinho na mão, contemplando a magnificência da montanha. 

Privacidade, tradição, natureza, paz, aventura e entretenimento 
moram em harmonia com a natureza nos 3000 hectares desta terra 
fabulosa. Hoje será parte desta fazenda de uma maneira especial 
já que será recebido como um integrante da família, e sem dúvidas 
poderá sentir o carinho em todo momento.       Indice



#70#70
Estância Família RossoEstância Família Rosso

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Visita e degustação na vinícola El Zorzal
• Visita e degustação na fazenda Família Rosso
• Atividade de bike com piquenique
• Almoço especial estilo argentino
• Marmelada caseira de presente
• Guia bilíngue (opcional)
• Todos os impostos

Diego Rosso foi gerente e um dos pilares da super premiada vinícola Achaval Ferrer. Sua família está ligada desde o 
começo à indústria do vinho em Mendoza. Era o ano 1893 e o bisavô de Diego, o espanhol José Díaz Valentin, 
associou-se com seu cunhado Miguel Escorihuela, para cultivar vinhedos nas diferentes regiões da província e 
fundar a famosa vinícola localizada em Godoy Cruz. Essa tradição foi viajando de geração em geração, com 
diferentes empreendimentos vinícolas até a atualidade onde Diego Rosso é o proprietário da fazenda desde onde 
provém as uvas para seus exclusivos vinhos. Dispõe de vinhedos antigos que datam do começo do projeto, assim 
como também de vinhedos jovens com uvas como Malbec, Pinot Noir e Semillón. Neste singular ambiente, destacam 
seus vinhedos ao pé da Cordilheira dos Andes.

Sairemos de manhã da cidade de Mendoza, atravessaremos o Vale do Uco e alcançaremos uma altitude de 1700 
msnm. Começaremos com a visita e degustação em Gualtallary, microrregião de muito prestígio ideal para alcançar 
vinhos expressivos e de muita qualidade enológica. Nossa primeira visita será na vinícola El Zorzal, pertencente ao 
jovem enólogo Matías Michellini, conhecido por elaborar vinhos com muita personalidade.

Logo desta incrível etapa do percorrido, continuaremos até o Dique Las Tunas, onde começará a aventura em 
bicicleta, subindo e descendo pelo caminho que nos conduzirá a nosso destino principal: a Fazenda Família Rosso, 
em San Pablo, um dos setores mais produtivos do vale que oferece belas paisagens, grande quantidade de frutais e 
vinhedos. Ao chegarmos, seremos recebidos pelo mesmo dono da fazenda, Diego Rosso, um anfitrião perfeito. Após 
percorrer o vinhedo de Semillón e conhecer em detalhe suas características, desfrutaremos do vinho pronto na 
pequena adega onde são guardados os tesouros do local. 

Esta vivência nos permite curtir da natureza interatuando 
com a tradição de nossa terra, a aventura, as montanhas e 
os vinhos. Combinando isto com um passeio de bike, um 
breve trekking entre os vinhedos, você ficará encantado 
com os detalhes e dedicação ideados para cada momento. 

Continuando nosso passeio, começaremos um breve trekking até um mirante 
desde onde é possível apreciar o magnífico vale, avançando através das 
plantações de frutais e com a possibilidade de colher algumas frutas para logo 
elaborar marmeladas caseiras na fazenda. Chegaremos até o vinhedo de Pinot 
Noir, e aproveitaremos um piquenique com queijos especiais, frutos secos da 
região e logicamente o Pinot Noir da mão do seu executor. 

Uma vez finalizado esse intervalo especial, nos aguardam na casa familiar para 
o deleite com empanadas e o churrasco tal como é preparado cada domingo
para compartilhar em família; pão caseiro, excelentes vinhos e deliciosos doces
caseiros que complementam a experiência culinária.

Além da lembrança de um dia cheio de emoções e histórias de vida, levaremos 
nosso próprio doce como presente.

      Indice



O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Jantar gourmet harmonizado
• Vinhos Premium
• Guia bilíngue (opcional)
• Retorno à cidade

A crescente oferta de restaurantes interessantes em Mendoza acompanha à perfeição às requisitadas e famosas 
vinícolas que abrem suas portas durante a noite para receber a turistas e mendocinos em busca de uma proposta 
diferente, mais exclusiva, acolhedora e especial.

Muitas são as propostas, os sabores e formatos para desfrutar de um delicioso jantar. Sem dúvidas, para quem 
conhece Mendoza por primeira vez, os dias são poucos, e antes de retornar ao seu país já está pensando em voltar 
para conhecer tudo o que resta na magnífica cidade e arredores. Se falamos de pratos típicos argentinos, temos 
alguns exponentes especiais que trabalham a carne como a protagonista da noite e com certeza atingem o cume de 
excelência com as harmonizações de vinhos. Para quem prefere os pratos gourmet, em diferentes tempos, 
acompanhando cada passo com a sublime bebida da região, temos uma seção aparte. Acontece que em Mendoza, 
a culinária virou uma arte, e que o público local aprecia a gastronomia com os sabores que a caraterizam... pratos 
italianos, europeus e crioulos ressaltam no enorme listado de restaurantes. 

A continuação, algumas das recomendações gastronômicas: 

Comer em uma vinícola ou restaurante de Mendoza evoca o 
prazer da junção em sua mais alta qualidade entre a 
gastronomia, a beleza da cidade de noite e o vinho. Para os 
amantes da boa bebida, este programa se transforma em uma 
experiência sublime com a oportunidade de um jantar exclusivo

#76 Catena Zapata
#77 Restaurante Siete Fuegos 
#78 Pousada Rosell Boher Lodge
#79 Pousada Alpasion
#80 Pousada Casa de Uco

#71 Los Toneles  
#72 Clos de Chacras 
#73 Trapiche 
#74 Gimenez Riili 
#75 El Enemigo
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#81#81
Bike e vinhoBike e vinho 
Luján de CuyoLuján de Cuyo  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte com saída e retorno na porta do seu hotel (cidade de Mendoza)
• Visita e degustação na vinícola La Anita
• Almoço gourmet harmonizado com vinhos na vinícola Melipal
• Bicicletas com suspensão, capacetes, água mineral e assistência local
• Passeio de bike 3 a 5 km entre cada visita nas vinícolas
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Van de apoio
• Seguro pessoal

Recomendamos iniciar a exploração por Mendoza, nas vinícolas top de Luján de Cuyo, visitando primeiro a vinícola 
La Anita. Aqui será realizada uma ótima visita guiada, para conhecer a história desta vinícola especial que iniciou 
seu caminho em 1992 revolucionando a indústria, afastando o mercado de vinho a granel para criar garrafas com 
vinho de ótima qualidade. Durante o circuito teremos a oportunidade de conhecer diferentes salas de produção e a 
mostra de todas as linhas de vinhos, incluindo as antigas que são o tesouro do local. Finalizando o percorrido chega 
o momento mais esperado: a degustação. Sem dúvidas os vinhos aqui tem caráter, força e presença... Pense nessa
pessoa especial com a qual desejaria compartilhar estes delicados e harmoniosos vinhos...

De caminho para a próxima vinícola, vamos realizar algumas paradas para contemplar a paisagem com a Cordilheira 
e os álamos que enquadram esta experiência, e o ar puro de montanha que nos ajuda a continuar pedalando. 

Um grande passeio de aventura de bike, merece uma boa comida, pelo que uma vez na vinícola Melipal, e logo de 
um passeio por suas instalações, desfrutaremos de um delicioso almoço harmonizado com vinhos especiais, 
fazendo desta refeição o detalhe que completa esta experiência sem igual. 

Recarregue sua energia e renove o seu senso de aventura. Ainda temos uma linda viagem até o centro de Mendoza. 
Desfrute muito do caminho!

Circuito ao longo de rotas tranquilas que surpreendem com a 
deslumbrante paisagem encarregada de enquadrar o percorrido, 
apresentando ao lado do caminho fazendas cheias de vinhedos, 
oliveiras e frutais. Se você é um condutor de bike experiente ou um 
novato que está pensando em realizar seu primeiro passeio original, 
este roteiro atenderá perfeitamente suas necessidades.       Indice



#82#82
Bike e vinhoBike e vinho  
Vale do UcoVale do Uco

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte com saída e retorno na porta do seu hotel (cêntrico)
• Visita e degustação na vinícola Gimenez Rilli
• Visita e almoço gourmet na vinícola Diamandes
• Passeio de bike, capacetes, água mineral e assistência local
• 10 km (aproximadamente) de pedalada
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Van de apoio e seguro pessoal

Este é o passeio ideal para quem está na busca de uma experiência que vai além do normal, com paisagens 
perfeitas e sem dúvidas, deliciosos vinhos. 

O destino é o Vale do Uco, onde estão situados os vinhedos mais altos do mundo. Pelas ruas de terra e entre as 
faixas de vinhedos, as pedaladas serão num ritmo descontraído e divertido com o fim de chegar até a primeira 
parada: a vinícola Gimenez Rilli. Fundada em 1945, é uma vinícola que representa há muitos anos a excelência na 
elaboração dos vinhos, combinando esta paixão argentina com as tradições familiares. Esta acolhedora vinícola é 
dirigida por duas gerações, pai e filhos - sendo um deles Pablo Gimenez Riili, co-fundador da The Vines of Mendoza. 
Aqui nos proporcionarão um dia repleto de experiências memoráveis.

Continuamos o percorrido por pitorescas ruas que nos levarão a outra das grandes vinícolas que destacam na 
região: Diamandes. 
Este projeto começou em 2005 quando a família Bonnie, muito reconhecida na França, adquiriu a propriedade de 
130 hectares no Vale do Uco. Nasceu um empreendimento especial que deve seu nome a uma combinação das 
palavras “Diamante” e “Andes” e desde a colheita 2007 elabora vinhos em condições excepcionais. Aqui terá o 
prazer de experimentar seis passos harmonizados com vinhos e desfrutará da paisagem tão especial que 
caracteriza ao Vale do Uco.

Logo deste ótimo programa cheio de emoção, nos despedimos deste grandioso vale e retornamos para a cidade de 
Mendoza. 

Viajaremos ao sul da cidade de Mendoza, e conheceremos uma 
paisagem muito particular: campos abertos, fazendas cheias de 
vinhedos, álamos balançando e de fundo os picos irregulares da 
Cordilheira dos Andes, um real deleite para lembrar sempre. 

      Indice
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Alta montanhaAlta montanha 
tradicionaltradicional

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde até o seu hotel
• Paradas conforme descrito no roteiro
• Guia bilíngue
• Ticket de entrada ao Parque Aconcagua
• Parada para almoço (não incluso)
• Retorno ao seu local de hospedagem

Este passeio consta de várias paradas em miradouros e locais especiais para tirar fotos ou realizar uma pequena 
caminhada. A primeira parada será em Potrerillos, uma pequena vila de montanha, com residências de fim de 
semana pertencentes aos habitantes de Mendoza. Aqui há também uma deslumbrante vista da represa de 
Potrerillos, que forma um lago artificial. Continuamos pela rota que nos leva até Uspallata, vale emoldurado por 
paisagens de montanha que apresentam mudanças de cores e várias formações geológicas. É uma parada 
obrigatória para quem realiza o passeio da Alta Montanha ou para quem vai viajar ao Chile, já que muitos 
restaurantes de montanha e lojas de artesanato estão na espera dos visitantes. 

A viagem continua por outras pequenas cidades de montanha como Polvaredas, Punta de Vacas e Penitentes, até 
chegar a Puente del Inca, uma ponte natural onde o Rio de Las Cuevas tem perfurado nas montanhas formando 
esta atração natural incrível.

Perto da fronteira, um ponto de vista maravilhoso nos permite ver o Cerro Aconcágua em todo seu esplendor. O 
mesmo possui 6.962 msnm. Contamos com a vantagem de poder realizar uma caminhada pelo Parque Provincial 
Aconcagua e avistar a Lagoa de Horcones que está rodeada de montanhas gigantes e visitantes de todo o mundo 
que viajam para conhecer o famoso cerro. 

Opcional Cristo Redentor: monumento histórico nacional e patrimônio cultural da nação argentina. Normalmente é 
possível visitá-lo nos meses de janeiro e fevereiro, de acordo com as condições climáticas. Consulte pela 
disponibilidade e valor adicional para poder conhecer este maravilhoso atrativo localizado bem perto da fronteira com 
o Chile, a quase 4000.

Percorrer a estrada que leva para o Chile é impressionante já que 
contorna o curso sinuoso do Rio Mendoza, o que permite avistar 
paisagens sem igual. Poderá ver e sentir as montanhas, respirar o ar 
mais puro, e se der certo até visualizar alguns animais autóctones. 

      Indice
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Alta montanha porAlta montanha por 
VillavicencioVillavicencio

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde até o seu hotel (cêntrico)
• Paradas conforme está descrito no roteiro
• Guia bilíngue
• Ticket de entrada ao Parque Aconcagua
• Almoço piquenique

A rota que conduz até o lugar está carregada de história, pois foi transitada pelo General San Martín com seu 
glorioso Exército e cujos caracóis nos proporcionam uma aventura sem igual, uma experiência realmente 
inesquecível escondida no coração das montanhas de Mendoza. Nesse percurso veremos muitos animais típicos 
dos Andes como raposas, guanacos e uma grande variedade de aves!

Partindo da Cidade de Mendoza, iremos ao Vale de Villavicencio, famoso pelas águas minerais que se extraem da 
zona. Neste lugar pode ser visitado o antigo Hotel, que funcionava ali desde 1940 e sua capela. Através de uma 
caminhada pelos jardins da zona é possível aceder a um mirante que permite admirar o Vale e a Pré-Cordilheira, um 
maravilhoso e belíssimo lugar para desfrutar das vistas e da particular atmosfera que se respira: uma das mais 
limpas e puras do país. 

Chegaremos ao ponto mais alto da reserva que é um mirante com vista para o Aconcagua, e dirigindo por caminhos 
usados pelas antigas minas da região, chegaremos a Uspallata para um delicioso almoço estilo piquenique à beira 
do rio com uma deslumbrante paisagem.

Logo seguiremos pela tradicional estrada nº 7 que nos leva ao Chile parando na antiga estação de trem Polvaredas, 
na Estação de Esqui Penitentes, em Puente del Inca e finalmente no Parque Aconcagua para caminharmos até a 
deslumbrante Lagoa de Horcones.

No caminho de volta à cidade descobriremos novas formações e paisagens que se tornam diferentes com o passo 
do tempo e a localização do sol. Além disso realizaremos uma última parada no mirante de Potrerillos para observar 
todo esse lago artificial e para aprender como funciona o abastecimento de água em Mendoza, uma cidade 
localizada em um local tipicamente desértico.

Esta excursão une a capital de Mendoza com a alta cordilheira. 
Aqui estaremos muito próximos à fronteira com o Chile, mas ao 
contrário da excursão clássica, esta proposta percorre a 
espetacular variante de Villavicencio, onde aprenderemos muito 
sobre a história e importância do produto que é elaborado ali.       Indice



#85#85
Rafting gourmetRafting gourmet

Pela manhã, nosso guia especialista vai buscá-lo em seu hotel para viajar até Potrerillos, situado a 50 km da cidade 
de Mendoza. Nos dispomos a trocar a roupa por uma equipe de neoprene, colete salvavidas e capacete. Uma vez 
preparados, vamos receber todas as instruções de segurança antes de partir com destino ao rio. Você vai viajar 
quase 13 km na beira do rio  Mendoza com seu guia e em seguida, subirá a bordo do bote, experimentando uma das 
melhores sensações de adrenalina da sua vida!

O Rio Mendoza tem diferentes níveis de água e dificuldade (classe 2/3) perfeito para iniciantes e 3/4 nos meses de 
verão, para quem adora a aventura. Durante toda a atividade, os grupos são acompanhados por caiaques de apoio 
que brindam toda a segurança e cuidados que você pode precisar. Além disso, tem fotógrafos que captam os 
melhores momentos durante o circuito. No retorno você pode comprar estas lembranças no ponto de informação. 

Depois de tanta emoção, chega o momento de relaxar e aproveitar o tempo para o deleite na vinícola Ruca Malen. 
Lá, poderá experimentar sua linha completa de vinhos, incluindo seu famoso e icônico «Kinien» junto com os mais 
atraentes e delicioso pratos gourmet num restaurante «de vidro» situado no meio dos vinhedos com a melhor vista 
para a Cordilheira dos Andes.

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Uma hora de rafting no Rio Mendoza
• Visita e almoço gourmet de 07 passos

harmonizado com vinhos na vinícola Ruca Malen
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Van de apoio e seguro pessoal

Um emocionante rafting nas águas do Rio Mendoza, rodeado 
pela Cordilheira dos Andes combinado com um especial 
passeio em uma vinícola pode ser a opção ideal para os mais 
aventureiros.Venha e desfrute de grandes vinhos junto com a 
emoção da aventura que só Mendoza pode oferecer.       Indice
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Rafting gourmet UcoRafting gourmet Uco

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte com saída e retorno na porta do seu hotel (cidade de Mendoza) ou Pousada (Vale do Uco)
• Uma hora de rafting no Rio Tunuyán
• Visita guiada e almoço gourmet harmonizado com vinhos na vinícola Zuccardi Piedra Infinita
• Todas as taxas de admissão e visitas guiadas
• Seguro pessoal
• Guia bilíngue (opcional)

Um emocionante rafting nas águas do Rio Tunuyán, com a Cordilheira dos Andes ao nosso lado é uma 
experiência que não pode deixar de viver. Combinamos este especial passeio com uma vinícola que merece 
ser conhecida, pelo que os aventureiros poderão desfrutar de ótimos vinhos, apreciar as diferentes 
paisagens e curtir ao máximo este dia. 

Pela manhã, nosso guia especialista vai buscá-lo por seu hotel para continuar a viagem até a cidade de Tunuyán. 
Nos dispomos a trocar a roupa por uma equipe especial de neoprene, colete salva-vidas e capacete. Uma vez 
preparados, vamos receber todas as instruções de segurança antes de partir com destino ao rio. Em seguida nos 
colocaremos a bordo do bote e durante aproximadamente uma hora experimentaremos uma das melhores 
sensações da vida. Neste circuito o nível de dificuldade é intermédio (2-3) pelo que todos poderão deixar o medo de 
lado e desfrutar da natureza extrema.

Depois de tanta emoção, chega o momento de relaxar e desfrutar de uma maravilhosa visita guiada e um almoço 
harmonizado em quatro passos na vinícola Zuccardi Piedra Infinita. 

Esta é uma das superestrelas do vinho da Argentina. Sua filosofia é produzir vinhos com identidade, através da 
exploração contínua dos diferentes terroir do Valle do Uco. Cada linha de vinhos representa um conceito, uma 
crença, uma homenagem e uma expressão fiel da vinha onde nasceu a uva. Aqui aproveitaremos o delicioso almoço 
e admiraremos toda a beleza que existe neste prédio.

Esta excursão combina duas grandes paixões dos mendocinos: 
natureza e vinho. Neste dia navegaremos pelas águas do rio 
Tunuyán no Vale do Uco com muita adrenalina e aventura antes 
de relaxarmos e aproveitarmos ótimos vinhos que harmonizarão 
perfeitamente os pratos numa vinícola em destaque.       Indice
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Cavalgada QuebradaCavalgada Quebrada 
del Cóndordel Cóndor

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Instrutor para realizar a cavalgada
• Cavalos mansos
• Almoço estilo argentino harmonizado com vinho
• Guia bilíngue
• Seguro para realizar a atividade
• Impostos
• Retorno à cidade

O cenário para realizar a atividade será num lugar único por suas características geográficas a 2400 msnm no Vale 
do Uco. Magnífica paisagem que vale a pena conhecer! Todas as atividades entre os cerros, através dos seis mil 
hectares do sinuoso terreno, são vigiadas atentamente por condores dispostos a ser avistados de perto. 

O passeio começa às 08:30 h com destino à Quebrada del Cóndor. Para chegar até este ponto, desfrutaremos da 
grandiosa paisagem de Potrerillos e do Mirante da Hoyada. Uma vez na base de aventura, seremos recebidos com 
café, chimarrão, “tortitas cuyanas” e outras delícias regionais. Teremos um breve curso sobre as condições de 
segurança e as indicações para a correta realização do circuito de cavalgada. 

Ao pé do Cordón del Plata, seremos surpreendidos pela riqueza da flora e fauna. Muitos guanacos, condores, 
raposas, lebres e uma incrível variedade de aves que nos acompanhará durante o percorrido. À metade do 
percorrido, poderemos desfrutar de uma magnífica cachoeira e para quem deseje delicioso chimarrão ao estilo 
gaúcho. Continuaremos pelo caminho para poder alcançar os 2800 msnm, num mirante onde poderemos apreciar o 
visual majestoso do Cordón del Plata.

Logo de um delicioso almoço acompanhado com vinho, teremos algum tempo livre para continuar desfrutando do 
lugar. 

Mais tarde retornaremos para a cidade, com o melhor sentimento de aventura e as montanhas gravadas na 
memória.

Este belo lugar está localizado a quarenta minutos de 
Vallecitos, e a 100 km da cidade, especificamente no Vale 
da Carrera, entre Potrerillos e Tupungato. Considerando 
que Mendoza tem paisagens formosas, podemos dizer que 
esta é uma das mais bonitas!       Indice



#88#88
Cavalgada nos AndesCavalgada nos Andes  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Circuito de cavalgada de aproximadamente duas horas
• Almoço de estilo argentino
• Guia especializado
• Seguro para a atividade
• Todos os impostos
• Retorno à cidade

No Vale do Uco, os passeios são mágicos pela incrível paisagem ao redor. Além de ser um dia de prazer, de 
natureza e ar puro, os visitantes terão a possibilidade de aprender tudo sobre a história, formações 
geológicas, flora e fauna da região. 

Neste dia o turismo será de aventura, no máximo prazer que concedem os arredores naturais. Começaremos desde 
uma fazenda especial, localizada em Tunuyán, onde os vales e as quebradas de inigualáveis cores serão os 
protagonistas. É importante destacar que este distrito é testemunha de indígenas, de imigrantes e de gestas de 
liberdade e que através da cavalgada conheceremos muitos detalhes históricos que fazem dessa região uma das 
mais importantes do Vale do Uco. 

Através de um caminho que envolve a montanha, chegaremos ao monumento «Manzano Histórico», ao pé do 
Cordón del Portillo. Este local foi cenário de uma das históricas rotas do Exército do Andes, e representa o retorno 
da Pátria. A tradição expressa que na época o general José de San Martín descansou numa árvore desse sítio, trás 
seu regresso da campanha para liberar ao Chile. Na atualidade o prédio conforma uma reserva provincial com uma 
superfície de aproximadamente mil hectares e muita cultura local. 

Depois de aproximadamente duas horas de atividade, conhecendo detalhes importantes da região, retornaremos à 
fazenda de início para desfrutar de um delicioso almoço elaborado com produtos locais. 

Mais tarde, retornaremos para a cidade de Mendoza.

O Vale do Uco que ocupa a franja central do território provincial 
mendocino, oferece a paisagem ideal para a exploração turística 
graças à ampla diversidade de atividades que podem ser 
desenvolvidas no local, entre as que se destacam o caminho do 
vinho, o turismo aventura, religioso e cultural.       Indice
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Lagoa do DiamanteLagoa do Diamante

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado terrestre (4WD) desde e para o seu hotel (cidade

de Mendoza)
• Serviço de guia de montanha profissional bilíngue a sua disposição

durante todo o passeio
• Almoço especial (lunch box) com água mineral, vinho e petiscos
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

A lagoa está localizada a 198 km da cidade, a uma altitude de 3300 msnm e a 11 km da divisa com o Chile. Devido 
às inclemências climáticas que sofre a região durante a época estival, a temporada de visitas à lagoa começa no 
mês de novembro e finaliza em março, atraindo durante este breve período a uma grande quantidade de visitantes 
ansiosos por conhecer este inigualável lugar natural. 

Durante esta excursão de dia inteiro na magnífica “Laguna del Diamante”, visitaremos a reserva natural rodeada por 
paisagens vulcânicas e apreciaremos a ampla gama de cores no coração dos Andes. Este espetacular espelho de 
agua, deve seu nome à figura romboidal do vulcão Maipo refletido em suas águas. Esta é uma das fontes de água 
doce mais importante de Mendoza.  

Além de toda a beleza que apresenta este lugar, estaremos acompanhados por muitos animais que moram neste 
paraíso, e se tivermos sorte veremos cóndores voando perto do majestoso e famoso Vulcão Maipo (5.323 metros).

É importante destacar algumas das atividades que podem ser realizadas durante a visita na reserva como trekking, 
escalada, safaris fotográficos, e pesca esportiva de salmonídeos. 

Logo de percorrer o local e de conhecer todos os dados relevantes da região, desfrutaremos de um piquenique na 
beira da lagoa; uma garrafa de Malbec será a convidada de luxo para combinar toda a beleza do lugar com o mais 
característico e delicioso sabor de Mendoza.

Retornaremos à cidade felizes de ter conhecido um local tão belo e natural. No caminho de regresso, a paisagem 
nos acompanhará durante toda a viagem.

Uma viagem espetacular em 4×4 para descobrir o Vulcão 
Maipo nos Andes e a linda Lagoa do Diamante, seguindo os 
rastros do aviador Henri Guillaumet. Uma vez na lagoa, 
valorizaremos o momento de paz que esse espelho de água 
nos transmite e guardaremos em nossa memória esta 
experiência mágica.       Indice
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Mountain bikeMountain bike 
VillavicencioVillavicencio  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte de apoio privado em veículo 4x4 com saída e

retorno na porta do seu hotel
• Guia de mountain bike profissional
• Seguro para a atividade
• Snack no percorrido
• Almoço em Uspallata
• Todos os impostos

Este itinerário nos permite atravessar a Precordilheira dos Andes, barreira orográfica que está localizada ao pé da 
cidade de Mendoza, cujos cerros rondam os 3000/3500 msnm. Neste circuito apreciamos uma variada flora e fauna 
de montanha, além do histórico sítio de Villavicencio.

Antes de começar nossa aventura conheceremos o formoso prédio do Gran Hotel Villavicencio, um complexo 
turístico termal que funcionou até o ano 1979 e que hoje se encontra no marco da Reserva Natural, com o fim de 
proteger a região e as propriedades da água mineral que é obtida na Precordilheira e comercializada em todo o 
país. 

Começamos a subida aos caracóis que são parte do velho caminho ao Chile, onde subiremos mais de 1500 metros 
até a Cruz del Paramillo. Desde ali contemplaremos vistas maravilhosas e apreciaremos ao nosso passo uma 
variada fauna (condores, raposas, guanacos, lebres, etc.) Entretanto desfrutamos de um lanche, podemos divisar 
ao Oeste o cume do Cerro Aconcagua e também os impactantes vales que percorremos. Começamos logo um 
maravilhoso descenso até o povoado de Uspallata. Aqui podemos realizar uma parada para conhecer as Minas de 
prata de Paramillos, consideradas como a primeira exploração mineira do país, desde há muitos anos em estado de 
abandono. 

Continuamos o descenso de bicicleta logo de percorrer 45 km em aproximadamente 7 horas.

Um passeio ideal para quem ama a atividade física sobre rodas, 
acompanhado da melhor paisagem de Mendoza numa reserva 
natural que deslumbra com a beleza de sua paisagem. Cada 
pedalada e aprendizagem neste percorrido nos proporcionará 
sensações maravilhosas.       Indice
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Mountain bikeMountain bike 
cruzamento dos Andescruzamento dos Andes    

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte de apoio privado em veículo 4x4 com saída e

retorno na porta do seu hotel
• Guia de mountain bike profissional
• Café da manhã
• Lunch box
• Seguro para a atividade
• Snack no percorrido

Saída do hotel pela Rota internacional nº 7 para a Alta Montanha. Chegada à Vila de Las Cuevas, último povoado 
argentino à beira do túnel internacional, a 3.200 msnm. 

Logo de um café da manhã abundante em calorias partimos em direção ao Chile onde começa a subida dos velhos 
caracóis. O percorrido é curto, mas de muita dificuldade física. Subiremos 1.000 m em apenas 8 km, a velocidade 
média é de 5 km por hora. 

Teremos uma experiência de 2/3 horas de ascensão por um cenário magnífico, rodeado por belas montanhas com 
cumes de neves eternas e glaciares imponentes, chegando finalmente ao Cristo Redentor (limite entre a Argentina e 
o Chile).

Depois de um merecido descanso e tempo livre para tomar fotografias no coração dos Andes Centrais, empreende-
remos o retorno. Já pela parte argentina com uma espetacular descida, também em trajeto de caracóis, chegando 
novamente a Las Cuevas onde nos espera o almoço com ótimos vinhos mendocinos. 

Posteriormente regressamos à cidade de Mendoza

Um percorrido onde encontrará rastros de animais 
que só poderá descobrir caminhando ou em 
mountain bike à beira do Rio Cuevas, no coração 
dos Andes, próximos ao Cerro Aconcagua 
(6962msnm), no limite entre a Argentina e o Chile. 
Desfrute desta paisagem única em Mendoza!       Indice
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Mountain bike pelasMountain bike pelas 
trilhas de Chacrastrilhas de Chacras

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte de apoio privado em veículo 4x4 com saída e retorno na porta do seu hotel
• Guia de mountain bike profissional
• Snack durante a pedalada
• Almoço estilo argentino harmonizado com vinhos na vinícola Nieto Senetiner
• Visita guiada pela vinícola Nieto Senetiner
• Seguro pessoal para a atividade
• Todos os impostos

Esta singular geografia se encontra a tão só 20 km da Cidade de Mendoza, oferecendo uma grande quantidade de 
circuitos para todos os níveis. O programa é o clássico circuito de mountain bike dos mendocinos. Esta excursão é 
guiada e adaptada ao nível do turista, pelo que o especialista ou o iniciante pode desfrutar do nosso circuito pela 
PreCordilheira.

Sairemos desde seu hotel e trás percorrer uns poucos quilômetros chegaremos ao ponto de partida das trilhas. Aqui, 
dependendo do nível dos ciclistas, será escolhido o circuito a realizar.

Existe uma grande variedade de traçados com dificuldades técnicas, distâncias e esforços físicos diferentes. Os 
circuitos clássicos têm uma distância de 25/30 km com um desnível de uns 300 m e uma duração de 3 horas.

Os circuitos de MTB que se formaram em Chacras são um luxo. Quilômetros de caminhos que ziguezagueiam entre 
arbustos típicos da cadeia montanhosa dos Andes... eles parecem simplesmente infinitos. Ao oeste, os caminhos de 
escalada têm suas pedras e dificuldade, mas oferecem uma paisagem espetacular. A vista aos vales e seus 
vinhedos, oferece um marco especial nos percorridos.

Uma vez finalizado o circuito, seguiremos em direção à prestigiosa vinícola Nieto Senetiner onde realizaremos a 
visita e degustação de seus vinhos, finalizando com um espetacular churrasco argentino na varanda, ao pé dos 
vinhedos.

Os caminhos de Chacras de Coria localizados na 
Precordilheira são um lugar privilegiado pela natureza e 
ideais para esta atividade. A exploração da área em 
bicicletas de montanha totalmente equipadas é uma opção 
perfeita para desfrutar das trilhas do deserto dos Andes.       Indice
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Mountain bikeMountain bike 
Quebrada de MatienzoQuebrada de Matienzo  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte de apoio privado em veículo 4x4 com saída

e retorno na porta do seu hotel
• Guia de mountain bike profissional
• Seguro para a atividade
• Seguro para a atividade
• Café da manhã
• Lunch box
• Todos os impostos

Saída do hotel por Rota internacional nº 7 para Alta Montanha. Chegada à Vila de Las Cuevas, último povoado 
argentino ao lado do túnel internacional, a 3.200 msnm. 

Logo de um café da manhã abundante em calorias nos subimos a nossas bicicletas para chegar a uma pequena 
ponte que atravessa o Rio Cuevas, entrando aqui ao caminho que transitaremos. A paisagem na Quebrada de 
Matienzo é incrivelmente linda... é possível observar guanacos, condores, lebres e raposas entre outros animais, 
num marco de rios, cachoeiras e glaciares flutuantes. 

O rastro é sempre em ladeiras, não tem um final de percorrido, chegando até onde o grupo possa avançar 
respeitando o horário estipulado de finalização. 

Este passeio tem dificuldade física e técnica já que pedalamos em altitude e em caminhos alternativos onde 
devemos esquivar rochas, plantas com espinhos e estar atentos aos imprevistos no caminho.

Ao finalizar descansamos e empreendemos o regresso pela mesma senda numa descida emocionante, chegando 
novamente à Vila de Las Cuevas onde nos espera o almoço com ótimos vinhos mendocinos. 

Posteriormente regressamos à cidade de Mendoza.

Um circuito de bike à beira do Rio Cuevas, no coração dos Andes, 
próximo ao Cerro Aconcagua (6962msnm). Passeio perfeito para os 
bikers mais técnicos. A Quebrada de Matienzo é um paraíso no 
meio da montanha que abriga glaciares, pântanos, e mais de cem 
espécies de aves.       Indice
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Trekking AconcaguaTrekking Aconcagua

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia de montanha profissional bilíngue
• Almoço especial (lunch box) + água mineral, frutas e barras de cereais
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

O Parque Aconcagua fica quase na fronteira com o Chile. E é nele que está a montanha mais alta do mundo fora da 
Ásia, com seus quase 7 mil metros de altitude. Aconcagua significa “sentinela de pedra” em idioma indígena e com 
esta atividade iremos em direção a Confluencia (3.300m). Este é o ponto para o acampamento e aclimatação dos 
trekkers que ora se destinam a subir a montanha.

A rota nacional 7, nos leva até o Parque Provincial Aconcagua, cuja beleza singular nos permite ver um número 
infinito de montanhas, desfiladeiros e vales.

A caminhada até Confluencia é uma maravilhosa oportunidade para desfrutar de várias experiências no mesmo 
passeio. A atividade física estará perfeitamente encaixada com o desfrute pleno do entorno. No circuito que 
realizaremos, será possível apreciar a impressionante parede sul do Aconcagua logo após o início da caminhada. 
Levará quase três horas chegar ao acampamento, onde nos encontraremos submergidos num grande panorama de 
montanhas e glaciares.

Para quem gosta da natureza e da atividade, este será o seu passeio ideal, já que resulta impossível descrever com 
palavras o que significa estar na frente de montanhas tão imponentes, respirando ar puro e tentando registrar cada 
detalhe na memória.

Recomendamos que realize sua experiência!

O cerro Aconcágua é um símbolo único da província de Mendoza, é 
o pico mais alto de América com 6962 metros sobre o nível do mar.
No trekking de hoje, visitaremos o acampamento de Confluencia, a 
primeira parada obrigatória no caminho para o cume e nos 
deleitaremos com as paisagens de montanha mais bonitas.       Indice
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Trekking Plaza FranciaTrekking Plaza Francia

O trekking para o mirante da Plaza Francia é um dos mais pitorescos e clássicos do Parque Aconcagua. Nos 
seus três dias, os caminhantes aproveitam diferentes paisagens, culminando o passeio na base do 
impressionante Muro Sul do Monte Aconcagua (6962mts).

Este programa oferece uma grande variedade de paisagens para a beleza de suas montanhas, rios e geleiras. Os 
serviços incluem guia profissional de alta montanha, acomodação em pensão completa para duas noites em 
barracas e toda a nossa experiência na Cordilheira dos Andes por mais de 20 anos liderando expedições. Caminhar 
por este parque provincial é inesquecível, no final do caminho, o Cerro Aconcagua nos espera com a sua 
impressionante parede sul de 3000 m, a sensação desse momento não pode ser transmitida, você só precisa viver e 
apreciá-la. 

Dia 01 · Mendoza (747 m) - Confluencia (3368 m)
Reunião no hotel às 8:00 h, controle de equipamentos e passaportes e depois vamos para o Ente de Turismo de 
Mendoza para fazer o trâmite de ingresso no Parque Provincial de Aconcagua (não incluído). 
Deixaremos a cidade pela Estrada nº 7 até chegar a Alta Montanha, onde nosso guia nos contará sobre as atrações 
e paisagens desse tour. Passaremos por Potrerillos, Uspallata, pelo centro de esqui Los Penitentes, Puente del Inca, 
e a Lagoa Horcones para desfrutar da primeira vista do cerro Aconcagua. Depois de entregar as licenças na guarita 
de controle, começaremos uma caminhada de 3 a 4 horas chegando até o Campo de Confluência, onde 
estabeleceremos nossos equipamentos e apreciaremos a paisagem enquanto descansamos.
Duração Trekking: 3 a 4 horas - Alojamento: cúpula - Refeições: Almoço de caminhada - Jantar -Transporte: inclui 
transfer privado Mendoza / Horcones. 

Día 02 · Confluencia - Plaza Francia (4.200 mts)

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até seu hotel (cêntrico)
• Guia de montanha profissional bilíngue
• Serviços segundo está detalhado na descrição
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

Uma sensação única é a acordar no meio da Cordilheira... Depois do café da 
manhã e caminhando aproximadamente 5 horas, chegaremos ao mirante da 
Plaza Francia. O Aconcagua será apresentado diante de nós de forma 
imponente e espetacular, com um visual que nos deixará sem palavras e difícil 
de esquecer. Aproveitaremos a aclimatização e apreciaremos a paisagem 
espetacular que oferece a muralha sul do Aconcagua. Em seguida, 
retornaremos a Confluencia para jantar e descansar.
Duração Trekking: 6 a 8 horas - Alojamento: cúpula - Refeições: Café da manhã 
- Almoço de caminhada - Jantar.

Día 03 · Regreso Confluencia - Mendoza
Depois de outro amanhecer cheio de sensações, começaremos a descida para 
Horcones. Chegando à guarita de controle iremos encontrar a nossa van para 
nos transportar à cidade de Mendoza
Duração Trekking: 2 a 3 horas - Alojamento: não incluído - Refeições: café da 
manhã e almoço. (Não incluído: Jantar) - Transporte: Inclui transfer Horcones / 
Mendoza.

Os dias passados no parque permitem que os caminhantes 
compartilhem experiências com montanhistas de todo o mundo que 
passam alguns dias no campo de Confluencia (3400 mts) 
preparando-se para escalar até os níveis mais altos. Este trekking de 
três dias tem um nível médio de dificuldade, que é, sem dúvidas, a 
melhor opção para experimentar um contato especial com a montanha.       Indice



#96#96
Cume AconcaguaCume Aconcagua

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Hospedagem durante a expedição
• Transporte terrestre privado desde e para o seu hotel
• O serviço de um guia profissional e bilíngue de montanha
• Serviços completos (Comida, barracas, mulas,

carregadores, serviços de acampamento base)

NOSSO TOUR NÃO INCLUI:
• Entrada do Parque Aconcagua
• Equipamento pessoal
• Despesas e custos de resgate derivados

do abandono da expedição
• Refeições na cidade de Mendoza

DETALHES DO CIRCUITO:

• 20 dias de expedição nos Andes
• O itinerário atinge 6962 metros (22.841 pés).
• Perda/ganho de elevação: alta
• Aptidão física: recomendado para todos os hóspedes com uma saúde muito boa. É necessária experiência em

caminhadas
• Nível de dificuldade da viagem: Exigente

Disponível de novembro a fevereiro

Existem três rotas principais para o Cerro Aconcágua. A mais popular é a Rota Normal, que segue um caminho 
direto ao longo do lado noroeste da montanha e não requer escalada técnica. A rota usa o conhecido acampamento 
base chamado "Plaza de Mulas" a 4300 msnm. Com uma ascensão completa pela primeira vez em 1897 por 
Matthias Zurbriggen, essa rota se tornou o padrão para a maioria dos alpinistas. Embora a estrada não exija 
escalada técnica, não deve ser subestimada, a altitude torna o trekking extremamente difícil. Mais acima, há neve e 
gelo a caminho do cume, e as temperaturas ficarão abaixo de -30 graus. Existem outros três pequenos campos de 
base depois da Plaza de Mulas. Incluímos em sua expedição a melhor logística de mulas, serviço de alimentação, 
transferência, acomodação, carregadores e barracas.

Dia 1: Recepção em Mendoza. Traslado do aeroporto para o hotel (cêntrico). Encontro com o Guia da Montanha. 
Verificação de equipamentos. Aluguel de equipamentos .

Dia 2: Assistência com permissão de escalada (tarifa não incluída). Traslado de 
Mendoza para Penitentes 2580 msnm (3 horas de carro.)
Jantar. Hospedagem de montanha. 

Dia 3: Traslado desde Penitentes a Horcones (ponto de partida da caminhada). 
Trekking de 3 horas até nosso primeiro acampamento, chamado Confluencia 3400 
msnm. Alojamento em barraca.

Dia 4: Trekking desde Confluência para a cara Sul (7 horas) 
Alojamento em barracas. Exame médico.

Dia 5: Trekking desde Confluencia até Plaza de Mulas (9 horas). Alojamento em 
barracas. 

Dia 6: Dia livre no acampamento base. Exame médico. Alojamento em barracas.

Dia 7: Escalada do Cerro Bonete 5019 m e retorno ao acampamento base (8 horas) 
Alojamento em barracas.

Dia 8: Transporte da equipe de expedição do acampamento base para o acampamento 
n º 1, 4900 msnm (6 horas). Retorno ao acampamento base. Alojamento em barracas.

CUME DO ACONCAGUA (20 dias de expedição), um circuito perfeito 
para conhecer o coração de Mendoza, compartilhar esta conquista 
com seus colegas de travessia e ficar deslumbrado ante a imensidão 
que oferece a natureza. 

Dia 9: Dia livre no acampamento base. Preparativos finais para começar a etapa final da ascensão. Alojamento em 
barracas. 

Dia 10: Trekking do acampamento base para o acampamento nº1, (4 horas) Hospedagem em barracas. 

Dia 11: Trekking para o acampamento nº 2 chamado “Nido de Cóndores” 5400 msnm (5 horas). Alojamento em 
barracas. 

Dia 12: Tempo livre no acampamento nº 2. Acomodação em barracas.

Dia 13: Traslado de equipamentos e comida do acampamento nº 2 para o acampamento nº 3. Retorno ao 
acampamento nº 2 para passar a noite.

Dia 14: Trekking para o acampamento nº 3, chamado "Cólera", com 6000 msnm. 
(5 horas). Preparações finais para o dia do cume. Alojamento em barracas no acampamento nº 3.

Dia 15: Trekking ao cume 6962 m. Retorno ao acampamento Cólera (12 horas de atividade). Alojamento em 
barracas no acampamento nº 3.

Dia 16: Descida ao acampamento base da rota normal "Plaza de Mulas" 4300 msnm (5 horas). Alojamento em 
barracas no acampamento base.

Dia 17: Descida do acampamento base para Penitentes e logo para a cidade de Mendoza. Hospedagem em hotel da 
cidade.

Dia 18: Café da manhã. Fim dos serviços.

Dia 19: Dia extra em caso de mau tempo.

Dia 20: Dia extra em caso de mau tempo.

CONTINUAR
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DETALHES DO CIRCUITO:

• 20 dias de expedição nos Andes
• O itinerário atinge 6962 metros (22.841 pés). 
• Perda/ganho de elevação: alta
• Aptidão física: recomendado para todos os hóspedes com uma saúde muito boa. É necessária experiência em 

caminhadas
• Nível de dificuldade da viagem: Exigente

Disponível de novembro a fevereiro

Existem três rotas principais para o Cerro Aconcágua. A mais popular é a Rota Normal, que segue um caminho 
direto ao longo do lado noroeste da montanha e não requer escalada técnica. A rota usa o conhecido acampamento 
base chamado "Plaza de Mulas" a 4300 msnm. Com uma ascensão completa pela primeira vez em 1897 por 
Matthias Zurbriggen, essa rota se tornou o padrão para a maioria dos alpinistas. Embora a estrada não exija 
escalada técnica, não deve ser subestimada, a altitude torna o trekking extremamente difícil. Mais acima, há neve e 
gelo a caminho do cume, e as temperaturas ficarão abaixo de -30 graus. Existem outros três pequenos campos de 
base depois da Plaza de Mulas. Incluímos em sua expedição a melhor logística de mulas, serviço de alimentação, 
transferência, acomodação, carregadores e barracas.

Dia 1: Recepção em Mendoza. Traslado do aeroporto para o hotel (cêntrico). Encontro com o Guia da Montanha. 
Verificação de equipamentos. Aluguel de equipamentos .

Dia 2: Assistência com permissão de escalada (tarifa não incluída). Traslado de 
Mendoza para Penitentes 2580 msnm (3 horas de carro.)
Jantar. Hospedagem de montanha. 

Dia 3: Traslado desde Penitentes a Horcones (ponto de partida da caminhada). 
Trekking de 3 horas até nosso primeiro acampamento, chamado Confluencia 3400 
msnm. Alojamento em barraca.

Dia 4: Trekking desde Confluência para a cara Sul (7 horas) 
Alojamento em barracas. Exame médico.

Dia 5: Trekking desde Confluencia até Plaza de Mulas (9 horas). Alojamento em 
barracas. 

Dia 6: Dia livre no acampamento base. Exame médico. Alojamento em barracas.

Dia 7: Escalada do Cerro Bonete 5019 m e retorno ao acampamento base (8 horas) 
Alojamento em barracas.

Dia 8: Transporte da equipe de expedição do acampamento base para o acampamento 
n º 1, 4900 msnm (6 horas). Retorno ao acampamento base. Alojamento em barracas.

Dia 9: Dia livre no acampamento base. Preparativos finais para começar a etapa final da ascensão. Alojamento em 
barracas. 

Dia 10: Trekking do acampamento base para o acampamento nº1, (4 horas) Hospedagem em barracas. 

Dia 11: Trekking para o acampamento nº 2 chamado “Nido de Cóndores” 5400 msnm (5 horas). Alojamento em 
barracas. 

Dia 12: Tempo livre no acampamento nº 2. Acomodação em barracas.

Dia 13: Traslado de equipamentos e comida do acampamento nº 2 para o acampamento nº 3. Retorno ao 
acampamento nº 2 para passar a noite.

Dia 14: Trekking para o acampamento nº 3, chamado "Cólera", com 6000 msnm. 
(5 horas). Preparações finais para o dia do cume. Alojamento em barracas no acampamento nº 3.

Dia 15: Trekking ao cume 6962 m. Retorno ao acampamento Cólera (12 horas de atividade). Alojamento em 
barracas no acampamento nº 3.

Dia 16: Descida ao acampamento base da rota normal "Plaza de Mulas" 4300 msnm (5 horas). Alojamento em 
barracas no acampamento base.

Dia 17: Descida do acampamento base para Penitentes e logo para a cidade de Mendoza. Hospedagem em hotel da 
cidade.

Dia 18: Café da manhã. Fim dos serviços.

Dia 19: Dia extra em caso de mau tempo.

Dia 20: Dia extra em caso de mau tempo.

      Indice



O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Guia de Montanha certificado e bilíngue (espanhol/ inglês)
• Seguro para a atividade
• Transporte Ida e volta
• Lunch completo e snacks de marcha.
• Disponível todo o ano
• Em inverno pode-se usar raquetes de neve para realizar a atividade

Trekking de dia completo que aproveita toda a beleza e proximidade que tem o mágico Cordón del Plata, que está 
localizado a 80 km da cidade de Mendoza e oferece a possibilidade de ter um dos melhores mirantes da montanha 
da região. Um percorrido sem dificuldades técnicas ou grandes esforços que nos convida desde o primeiro instante à 
admirar a magnificência dos Andes. 

Este circuito é um dos clássicos do setor de aventura em Mendoza. O mesmo é realizado numa região próxima à 
província denominada “Cordón del Plata” um mágico lugar da Cordilheira dos Andes que possui montanhas de todas 
as altitudes, sendo protagonista o Cerro Plata com 5968 msnm, que pode ser apreciado desde a cidade também. 

Partindo desde a cidade de Mendoza, nos dirigimos à localidade de Cacheuta para logo continuar pela antiga 
estrada 40 até chegar a Potrerillos. 

Quando chegarmos à represa de Potrerillos, realizaremos uma parada especial e obrigatória para tirar algumas 
fotos, tentando capturar em imagens toda a beleza natural que nos acompanha ao redor. 

O caminho continua pela rota provincial 89, em direção a Vallecitos, um antigo centro de esqui que atualmente 
funciona como acampamento base para a ascensão a diferentes montanhas dessa área. 

Este percorrido destaca sobre tudo pela vista das montanhas do Cordón del Plata, já que desde o cume quase nada 
escapa à vista. É possível ver o caminho percorrido durante o passeio e finalmente desfrutar da paz que esta 
paisagem nos concede.

Em plena Cordilheira Frontal nos Andes, poderá desfrutar do 
ambiente único que oferece o reconhecido Cordón del Plata com suas 
montanhas e arroios. Um dos destinos de aventura mais visitados de 
Mendoza e, sem dúvidas, um local ao qual desejará regressar.  

      Indice
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Trekking Cordón del 
Plata



#98#98
Trekking trasandino 

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia de montanha profissional bilíngue
• Almoço especial (lunch box) + água mineral, frutas e barras de cereais
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

Uma viagem a pé ao longo dos trilhos do trem Trasandino. O objetivo é percorrer os espaços abandonados da 
ferrovia que há 30 anos deixaram de circular. Esta é uma caminhada que destaca a história que nos deixou o trem e 
a beleza de toda essa área dos Andes. Você não vai parar de surpreender-se com suas atrações!

Esta é uma espetacular rota ao longo das margens do Rio Mendoza que apresenta toda a beleza da paisagem 
montanhosa, cruzando uma boa parte da linha da estrada de ferro que era usada antigamente para vincular 
Mendoza e o Chile.

Esta caminhada especial segue linhas ferroviárias, túneis, antigas estações de trem e pontes do comboio histórico 
que alguma vez estiveram ligados às cidades de Mendoza, na Argentina, e Los Andes, no Chile. Foi operacional 
desde 1914 até 1984, considerado na época, de vital importância para os dois países.

Esta antiga rota do trem, rodeada pelo rio Mendoza, permite explorar a história escondida neste circuito, assim como 
também conhecer as melhores paisagens que oferece a imensidão da Cordilheira dos Andes.

Combine sua vontade de conhecer a montanha com atividade física e desfrute do prazer único que isto vai 
ocasionar.

Vamos refazer o caminho que percorria o trem Trasandino 
anos atrás desde Mendoza para o Chile. Uma trilha onde 
não vai faltar a bela natureza andina. O circuito será pelas 
antigas estações ferroviárias abandonadas além de 
numerosos túneis ferroviários de montanha e algumas 
pontes com vistas magníficas ao redor       Indice
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Trekking Vale do UcoTrekking Vale do Uco

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico) ou Pousada (Vale do Uco)
• Guia de montanha profissional bilíngue, a sua disposição durante todo o passeio
• Almoço especial (lunch box) + água mineral, frutas e barras de cereais
• Seguro de viagem

Inesquecível Trekking no Cajón de los Arenales ou na famosa "Caixa de Areia" em Tunuyán, localizado no 
belo e pouco famoso Cordão Montanhoso do Portillo.

O percorrido começa a 20 minutos do The Vines e Casa de Uco. Ideal para quem está hospedado na região. Los 
Arenales é também a maior área de escalada em Mendoza. Há uma grande variedade de formas em paredes, torres 
e agulhas de um excelente granito rosa, sulcadas por correntes cristalinas de degelo que compõem um quadro de 
grande beleza natural. O potencial desta área é enorme!

O local Cajón de los Arenales, em Tunuyán, é amplamente conhecido por alpinistas em todo o mundo que apreciam 
a qualidade das montanhas e cerros para praticar seu esporte preferido.

Os amantes de passeios à cavalo e pescas visitam a área regularmente a fim de tirar proveito de tudo o que este 
destino oferece, em uma paisagem natural completamente virgem.

Esta rota centra-se na paisagem da cordilheira, que nos permitirá desfrutar de um dia de caminhada em contato 
íntimo com a natureza.

Recomendamos que aproveite ao máximo esta oportunidade de conhecer esta perspectiva do Vale do Uco, que 
além de ser grandioso por ter os vinhedos mais altos do mundo junto com muitas vinícolas reconhecidas, o 
encantará com tudo o que tem para oferecer.

Este trekking de dia inteiro permitirá que você conheça de perto o 
coração da Cordilheira dos Andes de Mendoza, um lugar onde 
enormes rochas e montanhas de até 6.000 metros dominam a 
singular paisagem. Prepare sua memória para capturar 
momentos inesquecíveis neste local!       Indice
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RaquetesRaquetes  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia de montanha profissional bilíngue
• Raquetes de Neve e bastões
• Almoço especial (lunch box) + água mineral, frutas e barras de cereais
• Ingresso ao Parque Provincial Aconcagua
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

Em plena Cordilheira dos Andes e bem perto do cruzamento internacional Cristo Redentor, oferecemos um 
trekking especial. Através de raquetes de neve desfrutaremos da magnífica vista que oferecem nossas 
montanhas nevadas nesta época.

Em Mendoza existem muitas opções de snowshoeing pelo que a tarefa de escolher exatamente o que realizar ou 
como organizar o itinerário será sua. Nós propomos uma fascinante atividade com raquetes de neve, que com 
certeza vai adorar.

O programa consiste em uma “raqueteada” no Parque Provincial Aconcagua, que para a época de inverno se veste 
especialmente de branco para apreciar a pureza do lugar. Por diferentes caminhos ascenderemos junto ao guia 
especializado até chegar ao local onde a vista para a cara sul do Aconcagua é suprema.

Depois de percorrer diversos lugares do Parque, retornaremos para o mirante onde almoçaremos rodeados de uma 
paisagem realmente incrível! 

Excursão disponível de Junho a Outuboro, dependendo da quantidade de neve.

O inverno é o aliado principal da Cordilhera dos Andes. A neve cria 
um cenário majestoso nas montanhas e vales, desenhando uma obra 
de arte em cada espaço da paisagem. A tranquilidade e a beleza 
austera das montanhas cobertas de neve proporciona uma sensação 
de paz e admiração infinita que só encontrará aqui...       Indice



#101#101
Trekking pelo desertoTrekking pelo deserto    

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Guia de montanha profissional bilíngue
• Serviços segundo é detalhado na descrição
• Seguro de viagem
• Todos os impostos

Mais um passeio em Mendoza que nos transporta para um cenário surreal no Deserto de Lavalle: os Altos 
Limpios, uma trilha rodeada por uma paisagem e vegetação única…

A 100 quilômetros da cidade de Mendoza, encontramos uma reserva provincial natural com o nome de "Telteca", 
que, embora seja geralmente chamada de deserto, está longe de ser carente de vida. Gostamos de chamá-la de 
"secano lavallino" como seus habitantes dizem.

O governo da província de Mendoza em 1986 destinou mais de 20.000 hectares para a conformação desta reserva 
mágica de montes, planícies e planaltos, com uma imensa riqueza de flora e fauna.

Pumas, raposas, lebres, águias coroadas, gatos selvagens e muito mais constituem um lugar que, sob um quadro 
de dunas e florestas de alfarrobeiras, esconde uma das riquezas naturais melhores conservadas de Mendoza.

Durante este circuito de aproximadamente seis horas, será acompanhado por seu guia de montanha certificado, e 
também por um guia local que transmite com grande amor o conhecimento que possui de seu ambiente natural e 
cultural.

Uma vez finalizada a atividade física, desfrutaremos de um delicioso almoço ao melhor estilo piquenique no meio 
das dunas.

Esta região é ideal para os amantes do ar livre e a natureza. Aqui 
pode-se perceber facilmente a verdadeira secura e compreender 
por que a água é tão preciosa em Mendoza. Pode ter certeza de 
que as fotos que tire aqui, formarão parte das melhores em seu 
álbum!       Indice



#102#102
Avião uruguaioAvião uruguaio

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte de Mendoza ida e volta em veículo  privativo
• Guia de trilhas licenciado que coordenará toda a atividade
• Pensão completa de comidas e lanches energéticos
• Permissão para entrar ao Vale das Lágrimas
• Transporte de pesos grupais (todas) e pessoais (até 15 kilos por pessoa) em uma Mula
• Kit de primeiros-socorros
• Seguro de viagem
• Serviço de comunicação via satélite

Nesta aventura vamos visitar e explorar um lugar onde um grupo 
de amigos transformou uma tragédia em uma mostra de amizade, 
superação e esperança de vida. Além de compreender esta 
fabulosa história, desfrutaremos das melhores paisagens durante 
a viagem o no local onde serão realizadas as atividades.       Indice

Programa de Trekking ou Cavalgada - 4 dias & 3 noites

Neste dia reviveremos uma grande história, caminharemos atravessando riachos e desfiladeiros, contemplaremos 
paisagens incríveis, seremos acompanhados todas as noites por um mar infinito de estrelas, no coração dos 
Andes.

A incrível história do avião uruguaio levando 45 jovens jogadores de rugby para o Chile. O acidente que levou 72 
dias a viver situações extremas com um clima hostil. Conhecido como o Milagre dos Andes, em 13 de outubro de 
1972, o avião militar que carregava a equipe de rugby dos Cristãos Antigos, que ia competir no Chile, caiu na 
Cordilheira de Mendoza.

No filme "Viven", são relatados os eventos em que 12 pessoas morreram das 45 que estavam no navio. Nosso 
trekking Avião dos Uruguaios chegará ao local onde o evento é lembrado, viajando por rios e barrancos de beleza 
surpreendente, no coração dos Andes centrais.



#103 - 106
Dia de pescaDia de pesca  

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Experiência de pesca com mosca (varas de pesca, linhas e moscas)
• Almoço típico argentino
• Guia bilíngue
• Água mineral
• Todos os impostos

Um dia de pesca é a atividade ideal para desfrutar de um contato mais próximo da natureza aproveitando as 
trutas argentinas e finalizando com um churrasco típico à beira do rio.

O guia vai buscá-lo bem cedo no seu hotel, já que a viagem é longa. O Vale de Uco é uma cidade do sudoeste de 
Mendoza, de muita altitude, pelo que a produção de pêssegos, peras, maçãs e uvas é excelente. Este vale é 
particularmente impressionante ao amanhecer, quando os picos cobertos de neve refletem o laranja e rosa do sol 
nascente. Antes de começar com a atividade especial que temos organizado para hoje, realizaremos uma parada 
para tomar um café na beira do rio. 

Uma vez no local especial escolhido, começará a pesca com mosca em riachos de montanha. É possível realizar 
esta atividade nos seguintes locais:

#103 Quebrada del Cóndor 
#104 El Tigre (San Rafael)
#105 Rancho E` Cuero 
#106 Fazenda San Pablo 

Em qualquer dos pontos, o guia especializado vai acompanhá-lo e ajudá-lo em todo momento. Ele vai recomendar os 
melhores lugares para pescar e indicará todas as técnicas e métodos que serão de utilidade para quem nunca 
realizou esta atividade, como assim também para quem não conhece a região.

O almoço será um churrasco típico argentino, acompanhado de saladas e excelentes vinhos... Este dia não poderia 
ter sido melhor! Mais tarde, retornaremos para o centro de Mendoza.

Pescar nestas águas, é sem dúvidas uma experiência sensorial sem 
igual... Seus arroios, vinhos e trutas estão sendo renomados a nível 
mundial, harmonizando sempre com o conceito de água pura e uma 
sorte de mística sagrada da paisagem que acompanha ao redor.

      Indice



#107#107
MultiaventuraMultiaventura

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte desde e até o seu hotel (cêntrico)
• Duas atividades de aventura a escolher
• Almoço
• Seguro para atividade
• Todos os impostos

Cavalgada 
Neste circuito de meio dia, poderá desfrutar de 12 km a cavalo, aproximadamente de duas horas. Este passeio é 
ideal para quem inicia-se na atividade como assim para crianças (a partir de 7 anos). 
O percorrido inclui cavalos mansos e guia profissional. 

Escalada em rocha 
Na região de Potrerillos, começa esta magnífica atividade de escalada. Os participantes, receberão uma explicação 
prévia de segurança e a equipe necessária para poder realizar o circuito corretamente. Os menores de idade 
também podem participar! (Mínimo 12 anos) 

Canopy 
Para os mais aventureiros, esta atividade de aproximadamente uma hora e meia será ótima! Em 5 trechos, poderá 
“voar” acompanhando a linda paisagem ao redor. As famílias também podem participar, já que a idade mínima para 
as crianças é de 6 anos.   

Rafting 
No acampamento Los Árboles, poderá curtir da diversão aquática.  
Dependendo da época do ano, a dificuldade pode aumentar ou diminuir, garantindo que durante aproximadamente 
uma hora o desfrute será o protagonista. Para este circuito serão entregues as equipes necessárias e os guias 
realizarão um breve curso com as indicações e utilização dos materiais. 

Circuito especial para um dia de diversão garantida. Mendoza tem 
atividades para todos os gostos, pelo que lhe propomos escolher as que 
sejam do seu agrado para curtir ao máximo com muita adrenalina! 

      Indice



#108#108
Travessia nos AndesTravessia nos Andes

O cenário é de tirar o fôlego, o passeio pode ser uma aventura, e há uma nova visão em cada curva. Além 
disso, quantas pessoas realmente podem dizer que cruzaram a Cordilheira dos Andes em um veículo 
particular?

Desde Mendoza, o trajeto até Santiago é de 365 km e se estima que leve seis horas. Isso não leva em conta o 
trânsito, as paradas para tirar fotos ou a passagem pela alfândega. A estrada é muito direta e fácil de se localizar, 
certamente uma excursão de dia inteiro que é inesquecível. 

Saimos da cidade de Mendoza o mais cedo possível, recomendamos que seja às 7:00 am, depois de um café da 
manhã reforçado. Em sentido oeste, nos dirigimos pela estrada nº 7 para atravessar os Andes.

Teremos uma lista de lugares incríveis ao longo do caminho:

- Mirante de Potrerillos
- Uspallata
- Estação de esqui Penitentes & Los Puquios
- Cemitério Andinista
- Puente del Inca
- Parque Provincial Aconcagua
- Lago Horcones
- Las Cuevas
- Túnel Libertadores
- Estação de esqui e lago Portillo
- Mirante dos caracóis chilenos

O QUE ESTÁ INCLUSO?
• Transporte privado desde hotel em Mendoza até o seu hotel em Santiago no Chile (ou vice-versa).
• Paradas descritas no detalhe
• Ticket de entrada ao Parque Aconcagua
• Guia profissional  bílingue
• Todas as taxas e impostos
• Seguro pessoal contra acidentes

Logo de nossa última parada, teremos mais duas horas e meia de viagem até chegar à 
capital chilena, com uma paisagem bem diferente da que nos acostumamos a ver 
durante a viagem no lado argentino.

Em vez de voar de Mendoza (Argentina) para Santiago (Chile), por 
que não experimentar a sensação de realizar uma viagem por uma 
incrível estrada através da Cordilheira dos Andes. Uma vez em 
Santiago é possível visitar as rotas chilenas do vinho e a costa do 
Pacífico... Tudo o que podemos dizer sobre essa viagem é WOW...       Indice
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