SEMANA EM MENDOZA

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

7 Dias - 6 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.

Visita a uma Bodega: A Origem do Vinho - Mendoza de Noite
Café da manhã no Hotel. Iremos pela rota do vinho, visitando uma bodega exemplar. Caminharemos
entre vinhedos para descobrir sua origem, acompanhados de um churrasco crioulo, degustando cinco
variedades diferentes de vinhos na bodega selecionada.
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.

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

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