
Valor do roteiro por pesssoa:

25/08 - Chegada em Mendoza

26/08 - Bodegas e Aceitera Tour na região de Maipú

41 99135-5700
welcometrips.com.br

Roteiro Day by Day

E aí, vamos embarcar nessa junto
com a Mariah e a Welcome Trips?

Observações:
O roteiro pode sofrer alterações sem aviso prévio. 
A Expedição só será confirmada com o mínimo de 10  passageiros.
Caso não feche o número, devolvemos 100% do valor pago. 

Não estão inclusos itens não mencionados anteriormente. 

Recomendamos seguro viagem a todos
os viajantes independentemente do tempo de viagem e destino.
Esse serviço cobre além de gastos médicos, eventuais multas de cancelamento
e auxilio em caso de extravio de bagagem. Consulte-nos sobre coberturas e valores.

Voo não incluso, a consultora de viagens estará à disposição para emitir o bilhete aéreo.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
Até 60 dias antes da viagem: devolução de 100%
Até 30 dias antes da viagem: devolução de 50%
Até 15 dias antes da viagem: devolução de 20%
Menos de 15 dias antes da viagem: não reembolsável.

Nosso guia receberá os passageiros no aeroporto de Mendoza e os 
transferirá para o hotel no centro de Mendoza.

Noite: livre. Sugestão jantar no Azafrán (jantar não incluso).

Nosso guia irá buscar o grupo no hotel e visitara a região de Maipú. 
Esta região faz parte da região alta do rio Mendoza (também conhecido 
como vale central). Esta região compreende uma alta concentração de 
vinícolas famosas pela produção de Malbec, além de uma área conheci-
da pela produção de Azeite. Farão as seguintes visitas:

- Vinícola Alandes: visita e degustação
- Maguay Olivicola: visita e degustação na fábrica de azeite.
- Vinícola El Enemigo: visita e almoço com vinhos incluídos

27/08 - Luján de Cuyo

Nosso guia irá buscar o grupo no hotel em nosso veículo e levará a 
região de Lujan de Cuyo.

- Vinícola Terrazas de los Andes: Visita e degustação
- Chandon: Visita e degustação
- Vinícola Vistalba (de Carlos Pulenta): Visita e almoço com vinhos
 
Retorno ao hotel aproximadamente 17h00

28/08 - Tour de Bike no Valle de Uco

Nosso guia buscará o grupo no hotel e levará para a região do Valle 
do Uco, uma área cercada inteiramente por vinhedos. Lá, o grupo irá 
pegar bicicletas e Será visitado:

- Atamisque (visita e degustação)
Bike até Lá Azul
- Lá Azul (almoço com vinhos)
Bike até Salentein
- Salentein (visita e degustação)

Retorno ao hotel aproximadamente 16h00

29/08 - Volta pra casa

Em horário pré determinado, nosso guia transfere os passageiros do 
hotel para o aeroporto de Mendoza.

Adorei, quero essa viagem!

O que inclui:
4 noites de hospedagem

Esplendor By Wyndham Mendoza

Transporte
Transfer Aeroporto - Hotel - Aeroporto
Transfer Hotel - Vinícolas
Bicicletas com capacete em tour
no Valle de Uco

Tour + degustação
Bodegas em Lujan de Cuyo
Vinícola Terrazas de los Andes - Chandon - Vinícola Vistalba (de Carlos Pulenta)

Tour + degustação
Bodegas no Valle de Uco
Atamisque - Lá azul - Salentein

Tour + degustação Bodegas
e Aceitera na região de Maipú
Vinícola Alandes - Maguay Olivicola - Vinícola El Enemig

Café da manhã
+ Almoço em Vinícola
(conforme intinerário)

Parcelamos em até 6x sem juros

U$D 990
Investimento a partir de:

Em caso de dúvidas,
clique aqui para entrar em contato.

Adorei, quero essa viagem!

Em caso de dúvidas,
clique aqui para entrar em contato.

Vinícola Terrazas de los Andes

Esplendor By Wyndham Mendoza (ou similar)
em apartamento duplo com café da manhã


