MENDOZA & SAN RAFAEL

Alta Montanha, San Rafael, Canhao do Rio Atuel & Valle Grande

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
Recepção e traslado do Aeroporto de Mendoza ao Hotel.

Mendoza City Tour & Rota do Vinho
Café da manha no Hotel. City Tour por Mendoza. Faremos uma excursao tras a Rota do Vinho. Este
passeio nos permitirá caminhar entre vinhedos, conhecer desde sua origem e degustar um assado
criolho acompanhado por 5 tipos de vinhos a degustar, em Bodegas a Agrícola-Santa Julia.

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.

San Rafael
Café da manhã no Hotel. Sairemos para San Rafael. Resto do dia livre.

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
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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.

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.
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.

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