MENDOZA EM 14 DIAS

Visita a Bodegas, Mendoza de Noite, Alta Montanha, Caracoles de Villavicencio...

14 Dias - 13 Noites
9
9
9
9
9

Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
Transfer IN OUT APT/HTL/APT
Excursões regulares - Guia espanhola e inglesa
Coordenação permanente
Refeições não Incluídos

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Mendoza - City Tour
Recepção e traslado do Aeroporto de Mendoza ao Hotel. City Tour por Mendoza.

Alta Montanha
Café da manha no Hotel. Durante o percorrido é possível apreciar o dique Potrerillos. A 100 km da
cidade capital está Uspallata scenário da ocupaçao indígena huarpe na época prehispânica. O passeio
continúa com a visita às villas de Picheuta, Polvaredas e Punta de Vacas, desde aonde se accede à
famosa villa dos Penitentes. Mais na frente, a Ponte do Inca a 2.720 metros sobre o nível do mar o rio
Las Cuevas tem modificado a montanha formando uma ponte natural a cuja vera afloram aguas termáis.
Nas cercanias encontra-se o Cemetério dos Andinistas. A pouca distância da fronteira, um magnifico
mirador natural permite apreciar o esplendor do cerro Aconcagua. Um caminho nao pavimentado que
parte desde a Rota Internacional, possibilita adentrarse alguns kilômetros até a bela lagoa de Horcones e
no Parque Provincial Aconcagua. Se as condiçoes climáticas sao favoráveis, poderemos ascender até o
monumento do Cristo Redentor, a 4.200 metros de altura.

Mendoza - Caracoles de Villavicencio
Café da manhã no Hotel. Neste trajeto há muita história, já que se trata da rota em que transitou o
Exército dos Andes em sua campanha libertadora do Chile e Peru, os caminhos do General Don José de
San Martín, o grande Libertador. Conheceremos o Monumento de Canota, Caminho de Caracoles até
chegar a Villavicencio, onde faremos uma caminhada até a capela. Nos deleitaremos com os sabores do
chocolate da hospedaria.
OPCIONAL - Primeira zona Vitivinícola
Café da manhã no Hotel. Sairemos margeando o Rio Mendoza, observando as características do deserto
de antigamente, onde hoje os vinhedos dão formidáveis frutos. Faremos uma visita técnica à Bodega
Flichman (do grupo português Sogrape, produtores do vinho “Cavalheiro da linguagem”), onde
degustaremos alguns dos seus vinhos. Continuaremos por zonas irrigadas pelos Diques Benegas e
Carrizal, subindo pelos morros à Villa de San José.
Entraremos no caminho do Cordón del Plata, onde o Valle de Uco se junta à montanha, com
espetaculares vistas dos picos com neves eternas, entre eles o Volcán Tupungato (6800 m), o mais alto
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do mundo. Trata-se de uma região agrícola-pecuarista de excepcional qualidade, com abundantes
riachos e nascentes, onde, se tivermos sorte, poderemos avistar algum condor. Chegaremos à Estância
La Alejandra, onde nos esperam algumas empanadas mendocinas e PORCO ASSADO (opção de
churrasco crioulo), acompanhado de um vinho tinto.

Mendoza – O Monastério e Quebrada El Cóndor - Cordón del Plata
Café da manhã no Hotel. Sairemos rumo a Tupungato, onde visitaremos as plantações e vinhedos da
Bodega Salentein e degustaremos seus produtos. Depois nos dirigimos ao Monastério. Faremos um
descanso para saborear um churrasco crioulo na Quincho de Don Rómulo. Depois nos espera a zona do
Valle de La Carrera, percorrendo o Cordón del Plata, até chegar ao Valle de Potrerillos, para visitar Las
Vegas, El Salto e o Valle del Sol. (No inverno as condiciones climáticas nos impedem a subida ao Refugio
El Condor; esta é uma variante na excursão durante o verão, em que chegamos até o refugio.)

Mendoza
Café da manhã no Hotel. Dia livre. Opcional: Compras pela cidade de Mendoza.

Visita a Bodegas: prova e degustação de vinhos - Bodegas Di Tommaso, Zuccardi
Café da manhã no Hotel. Faremos uma excursão pela Rota do Vinho. Faremos a primeira parada na
antiga bodega 1869 Di Tommaso, em Russell, Maipú. Provenientes de Friuli, Itália, experimentaram
todos seus conhecimentos para colher um vinho de alto nível mundial. Participaremos de um curso
introdutório com um provedor experiente e degustaremos vinhos diferentes. O próximo encontro está
destinado à Bodega Zuccardi, onde nos ensinarão os segredos do vinho Santa Julia. Conheceremos a
criação, elaboração e degustação dos vinhos. Finalmente nos será oferecido um típico almoço regional
(bruschetas, empanadas, churrasco com saladas e sobremesas artesanais), acompanhado com a
degustação de vinhos. Regresso à tarde para o Hotel.

Visita a Bodegas: prova e degustação de vinhos - Bodegas Chandon e Catena Zapata
Café da manhã no Hotel. Seguimos nosso encontro com a cultura vitivinícola. Hoje é dia de 2 bodegas
tradicionais: Chandon e Catena Zapata. A Bodega Chandon é a filial da Moet & Chandon fora da França,
onde, em 174, em Epernay, Claude Moet fundou a Maison Moetl. Conta com 1333 ha. Os vinhedos estão
localizados na zona alta do Rio Mendoza e Valle de Uco. Dependendo das alturas, são lugares ótimos
para o Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot ou Malbec. No Valle de Uco cultiva-se o Chardonnay e o Pinot
Noir. A Bodega Catena Zapata é a expressão da arte do vinho em Mendoza, localizada em uma região
única, com vinhedos de 20 anos de antigüidade. Em seu interior, espaços concêntricos partem desde a
cúpula de cristal sobre o subsolo. Ali, a cova circular, com seus 4000 barris de carvalho, rodeando a
acolhedora sala de degustação. Regresso à tarde para o hotel.

Visita a Bodegas: prova e degustação de vinhos - Bodegas Andeluna Cellars e Salentein
Café da manhã no Hotel. Sairemos para a bodega Andeluna Cellars, localizada no Valle de Tupungato a
mais de 1300 metros ao pé da Cordilheira dos Andes, em uma propriedade de 80 hectares. Tem uma
superfície de mais de 4500 metros quadrados, com temperatura e umidade controladas, com capacidade
para 1.000.000 litros em tanques de aço inoxidável, maquinaria de última tecnologia e uma cova para
1.200 barris. Depois de muitos anos de tradição na indústria vinícola, a Família Rutini, originária da Itália
e ex-proprietários da Bodega la Rural, une-se com a Way Lard, importante empresa norte-americana,
para concretizar sua visão de elaborar exclusivamente vinhos de primeira qualidade.
Depois visitaremos a Bodega Salentein, localizada a mais de 1200 metros sobre o nível do mar, rodeada
pelas fazendas El Portillo, La Pampa e San Pablo. A construção, única em seu estilo, tem forma de cruz.
Cada uma de suas quatro asas é uma pequena bodega que conta com duas seções: a primeira, ao nível
do solo, abriga os tanques de aço inoxidável, enquanto a segunda, subterrânea, é utilizada para a
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criação de vinho em bordeleses de carvalho. As quatro bodegas se unem num anfiteatro central e
compartilham a moderna sala de separação.
Depois nos dirigiremos para a Pousada Salentein, um lugar mágico para se desfrutar da hospitalidade
dos que sabem ser anfitriões, das comidas regionais acompanhadas pelos vinhos das Bodegas Salentein,
dos ambientes, fazendo uma caminhada ou dando uma volta de bicicleta, e de degustações nas covas da
bodega, para encontrar ao regresso o calor da lareira acesa e um aroma tênue e especiarias no ar. Um
lugar para viver a criação do vinho desde seus começos. Jantar na Pousada.

Pousada Salentein – Mendoza
Café da manhã na Pousada. Manhã livre para descansar calmamente neste paraíso mendocino rodeado
de videiras. Depois almoçaremos e sairemos para San Rafael.

San Rafael - Visita a Bodegas, prova e degustação de vinhos: Bianchi, Rivier
Café da manhã no Hotel. Conheceremos as bodegas mais importantes de San Rafael: La Champañera,
de Don Valentin Bianchi, e a bodega Rivier. A família Bianchi é famosa por seus tradicionais vinhos
Bianchi Chablis, Don Valentín Lacrado, 1887, Famiglia Bianchi, Valentin Bianchi D.O.C. San Rafael.
Depois de um almoço regional, à tarde, seguimos caminho para a bodega Rivier. Nesta visita,
conheceremos os distintos setores de moenda e fermentação e o impecável sótão, onde o vinho é criado
em barris. Na sala de degustação, provaremos diferentes variedades de vinhos, destacando, entre eles:
Jean Rivier Tocai Friulano, Assemblage Blanc, Tocai Friulano Barrica, Cabernet Sauvignon Reserva.
Regresso ao Hotel.

Canhao do Rio Atuel e Valle Grande
Café da manhã no Hotel. Excursão de dia inteiro ao Gran Canhao do Atuel e Valle Grande. Saímos desde
San Rafael, passando pela Cuesta de los Terneros, e pararemos no Mirador San Francisco de Assís.
Depois vamos em direção ao El Nihuil, onde almoçaremos. Entraremos no Canhao del Atuel, com um
contorno natural impactante, produzido pela erosão do vento e água, formando esculturas como as
coloridas formas geográficas que apresentam figuras como El Castillo, El Fantasma, La Catedral, etc.
Faremos um trekking dentro do Canhao. O rio Atuel funde-se na multicolorida rocha entalhada durante
milhões e milhões de anos, regalando uma presença realmente única. Chegaremos ao Valle Grande,
onde se podem realizar atividades opcionais de aventura, como rafting pelo rio Atuel, etc. Pernoitamos
em Valle Grande, onde teremos os próximos dias com atividades de aventura.

Rafting e Speed River no Rio Atuel
Café da manhã no Hotel. Faremos um rafting sobre o Atuel, em um trajeto de 15 km de extensão. O
rafting é um esporte praticado em rios de águas brancas, como é o caso do Atuel, qualificado com o
nível de dificuldade classe III. Durante a atividade, entregaremos como equipagem para a aventura:
salva-vidas, capacete e remo. Também há descidas de classe IV, mas realizadas no Cañon do Atuel
médio. Terminado o rafting, passearemos em catamarã no lago do Valle Grande. Depois continuaremos
com a aventura sobre o Rio Atuel com atividades especiais. Terminado o rafting, poderemos escolher
entre deslizadores ou speed river, também fazendo um trajeto longo de aproximadamente 6 km, para
completar o dia com pura adrenalina.
CASO NÃO QUEIRA REALIZAR O DIA DE AVENTURA NO RIO ATUEL, HÁ A EXCURSÃO OPCIONAL À
CAVERNA DE LAS BRUJAS
OPCIONAL - Caverna de las Brujas
Café da manhã no Hotel. Sairemos para a Cidade de Malargüe, em direção à Caverna de las Brujas. No
caminho passaremos pela Sierra Pintada, Cuesta de los Terneros, o Mirador San Rafael, Salinas del
Diamante e o Valle El Sosneado. Faremos um trekking de intensidade intermediária dentro da caverna. É
necessário pagar uma entrada para a reserva, que nos dá direito a capacetes e lanternas.
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A caverna é famosa pela presença de estalactites e estalagmites (formados pela infiltração de água) de
distintas formas, cores e dimensões. A formação de estalactites e estalagmites leva 1300 anos. A
Caverna de Las Brujas possui milhões de anos de antiguidade. Depois partiremos para Malargue, onde
almoçaremos (opcional) e faremos um passeio pela cidade. Regresso a San Rafael.

Mendoza
Café da manhã no Hotel. Saída para Mendoza. Quando o sol se oculta entre a Cordilheira e o entardecer
se vai definitivamente, Mendoza surge com uma fisionomia diferente; as luzes a iluminam e a
transformam em uma linda cidade. Nesta Mendoza de Noite, descobriremos o Cerro de la Gloria para nos
deleitarmos com uma vista única. Depois El Rosedal, o Lago do Club Regatas de Mendoza, a fonte dos 5
Continentes e os Portões e finalmente o Centro, com suas ruas e ruas de pedestres.

Mendoza
Café da manha no Hotel. Traslado ao Aeroporto de Mendoza.
Fim de nossos serviços.

ARGENTINIAN EXPLORER S.A.
E.V.T
(1022) AV. CALLAO 531 3ro. B www.argentinianexplorer.com cli
(005411) 43

Legajo Nro. 12545
BUENOS AIRES - ARGENTINA
entes@argentinianexplorer.com
72-9338

4

