SEMANA EM SAN RAFAEL

San Rafael, Canhao do Rio Atuel, Las Brujas, Los Reyunos, El Sosneado & 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 - San Rafael
Recepção e traslado do Aeroporto de Mendoza até San Rafael, no Sul da província. À tarde faremos um
city tour em San Rafael, conhecendo os principais atrativos desta bela cidade, desde o centro comercial
e seu centro cívico, passando por seu museu, pela casa de Elena y Fausto Burgos, pelo Parque Hipólito
Yrigoyen, pelo Teatro Griego Santa Cruz, finalizando em uma das bodegas mais tradicionais de San
Rafael.

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.

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.
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Los Reyunos
Café da manhã no Hotel. Manhã livre. À tarde, sairemos para Los Reyunos. Durante o trajeto,
visitaremos uma bodega da zona, e faremos degustações. Conheceremos também os diques Galileo
Vitali, El Tigre e finalmente Los Reyunos, chegando até o Clube de Pesca e Náutica. Regresso a San
Rafael.

El Sosneado - Aventura em 4x4
Café da manhã no Hotel. Partiremos para a Hospedaria El Sosneado, onde nos receberão com um
saboroso churrasco (entrada, chivito, churrasco e sobremesa). Depois subiremos numa Land Rover 4 x 4
com um guia e começaremos a margear o Rio Atuel, para chegar até a Lagoa El Sosneado, a Cueva del
Indio, testemunha de nossos antepassados e de nossa cultura. Também chegaremos às ruínas do
famoso Hotel Termas El Sosneado, com piscinas de águas termais ao ar livre, que conservam suas
propriedades curativas. Visitaremos um manancial de águas minerais e Espinhaços Fósseis, que tem
uma grande quantidade de caracóis e algas marinhas. Depois regressaremos a San Rafael.

San Rafael – Mendoza
Café da manhã no Hotel. Pela manhã sairemos rumo à cidade de Mendoza, onde faremos um city tour à
tarde. O circuito turístico da cidade e seus arredores permite o contato com uma cidade moderna,
conhecida por suas árvores, suas calçadas largas e sua limpeza. Este trajeto ilustra a história e cultura
de um povo fundado por colonizadores há mais de quatro séculos.

Mendoza
Café da manhã no Hotel. Regresso a Mendoza. Traslado ao Aeroporto de Mendoza.
Fim de nossos serviços.
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