
 

 

Escapada a Mendoza  

(3 dias e 2 noites) 

 

A Escapada a Mendoza nos dará a possibilidade de curtir uns dias a cidade do 

bom sol e do bom vinho e as impactantes montanhas andinas.  

Nesta Escapada a Mendoza poderá conhecer a cidade, a arquitetura 

característica, as bodegas e a região montanhosa próxima da cidade. Uma 

experiência incrível para aqueles que amam a tranqüilidade das montanhas e o 

vinho. 

 

Atividades 

 

Dia 1: BUENOS AIRES – MENDOZA 

Traslado ao Aeroparque Jorge Newbery para pegar o vôo rumo a cidade de 

Mendoza. À tarde realizaremos uma visita de meio dia a algumas das melhores 

bodegas da região.  Poderemos apreciar o processo de elaboração do vinho e 

experimentar excelentes vinhos com a guia de um enólogo.  Traslado de regresso 

ao hotel. 

Dia 2: MENDOZA – EXCURSÃO DE ALTA MONTANHA 

Desjejum e partida para a excursão de dia inteiro de alta montanha. Esta nos 

levará desde a cidade de Mendoza até a fronteira com Chile. Durante o nosso 

percurso poderemos apreciar o gigantesco dique Potrerillos. Também passaremos 

pelas localidades de Uspallata, Picheuta, Polvaredas e Punta de Vacas. A 

continuação, um dos pontos mais destacados do percurso, onde o rio Las Cuevas 

fez erosão da montanha formando uma ponte natural e onde surgem águas 

termais. Depois passaremos pelo Cemitério dos Andinistas, por um mirante natural 

que permite observar o Cerro Aconcagua. Continuamos  o nosso percurso até 



 

chegar ao monumento do Cristo Redentor a 4.200 m.s.n.m. que simboliza a 

fraternidade entre argentinos e chilenos. Regresso ao hotel. 

Dia 3: MENDOZA – BUENOS AIRES 

Desjejum e tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto para pegar o vôo com 

destino a Buenos Aires. Posterior traslado ao seu hotel. 

Reservas sujeitas a disponibilidade. 

Tarifas não garantidas  para o Festival da Vindima ou Semana Santa. Consultar 

por essas datas.   

 

 

Incluído 

 

 2 noites de hospedagem em Mendoza 

 Todos os desjejuns  

 Excursão de bodegas 

 Excursão Alta Montanha 

 Traslados de chegada e saída nos aeroportos 
 
Não incluído 
 

 Bilhete Buenos Aires – Mendoza – Buenos Aires 

 Taxas de aeroporto, de segurança e combustível  

 Despesas extras e atividades opcionais ou comidas não mencionadas no 
itinerário 


