SEMANA DE AVENTURA EM CANAHO DO RIO ATUEL

Rafting, Speed River, Trekking, Cavalgadas, Canoagem e Atividades de Montanha

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. (Este city tour está condicionado à hora de chegada do vôo com destino a Mendoza).

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.
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Atividades de Montanha: Escalada, Rappel e Tirolesa
Café da manhã no Hotel. Hoje faremos atividades típicas de montanha, em suas três variantes: rappel,
tirolesa e escalada. O Rapel é uma modalidade de descida posterior a uma escalada, sempre guiada por
instrutores. Esta atividade possui um grau elevado de adrenalina, já que é realizada em alturas
comparadas com edifícios de 6 andares, é totalmente segura; oferece-se todo o equipamento
necessário. A tirolesa é uma atividade de montanha que tem como objetivo cruzar via aérea, preso por
uma corda na cintura, mediante um amparo, de uma parede a outra.

Trekking pelas Cascatas e Cochicó
Café da manhã no Hotel. Esta atividade se realiza em lugares muito particulares de Mendoza,
especialmente no Valle Grande; atravessam-se vales, montanhas, cascatas, descobrindo belezas
naturais. Por isso, escolhemos Las Cascadas ou Los Miradores, que é um trekking de 2 horas, e depois
caminharemos por Cochicó, em um trekking de 4 horas aproximadamente.

Cavalgadas e Canoagem no Canhao del Atuel
Café da manhã no Hotel. Você poderá desfrutar da paisagem que nos oferece o Cañon do Atuel,
navegando em canoa, através do lago grande formado pelo Dique Valle Grande. Poderemos visitar o
Canhao do Atuel, o Canhao del Co Chicó e o Canhao de la Frazada. À tarde nos espera a descida ao
declive de uma montanha; chegando ao topo, observamos o Cañon do Atuel e a Cordilheira dos Andes.
Esta atividade é guiada por um vaqueano (aldeão) e dura aproximadamente 2 horas.

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