REVEILLON EM MENDOZA
A CAPITAL DO VINHO ARGENTINO
VISITANDO AS VINÍCOLAS EL ENEMIGO E SANTA JULIA
INCLUINDO BUENOS AIRES
Saída 29 de Dezembro | 07 noites
Grupo com guia local em português

SAÍDA 28 DE AGOSTO 2019

VISITANDO: MENDOZA E BUENOS AIRES
Mais conhecida pelo seu vinho, Mendoza é uma cidade animada ao leste do
Monte Aconcágua, o pico mais alto do hemisfério ocidental.
Famosa pelos seus Malbecs e outros vinhos tintos, a cidade tem ruas largas e
arborizadas, com edifícios em estilo moderno e art déco. Praças menores
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circundam a Praça da Independência, onde está localizado no subterrâneo o
Museu Municipal de Arte Moderna.
Tantos vinhos famosos não estariam completos sem pratos deliciosos e esta
é também mais uma característica de Mendoza, a maravilhosa gastronomia.
Aliar vinhos de qualidade a refeições espetaculares remete a um verdadeiro
jantar dos deuses. Aproveite!
.

DESTAQUES INCLUÍDOS NESTE PROGRAMA
✓ 1 city tour em Mendoza
✓ 1 visita à vinícola Casa El Enemigo com 3 degustações e almoço
✓ 1 visita à vinícola Santa Julia da Familia Zuccardi
✓ Ceia de réveillon em Mendoza
✓ 1 city tour em Buenos Aires

DIA A DIA
29 de dezembro de 2020 – Terça-feira
BRASIL – MENDOZA, ARGENTINA
Apresentação nos aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e São Paulo para
embarque com destino a Mendoza. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Hospedagem em Mendoza.
30 de dezembro de 2020 – Quarta-feira
MENDOZA, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído para visita da cidade
de Mendoza, uma das mais belas da Argentina. Começaremos nosso tour pela cidade
antiga, onde a cidade foi fundada, passaremos pela alameda, micro centro com a Praça
da Independência e suas 4 praças satélites, o Bairro Cívico e em seguida o Parque
General San Martin com o Cerro da Glória, Estádio Mundialista e anfiteatro Frank
Romero Day. Finalizaremos nosso passeio com a visita da Bodega El Enemigo onde
faremos 3 degustações e teremos nosso almoço incluído. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Mendoza.
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31 de dezembro de 2020 – Quinta-feira
MENDOZA, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída para passeio incluído para visita da
vinícola Santa Julia da Familia Zuccardi na zona de Maipu. Mais um passeio com
degustação de vinho e belas paisagens. Retorno ao hotel. À noite ceia de Reveillon
incluída. Hospedagem em Mendoza.

01 de janeiro de 2021 – Sexta-feira
MENDOZA, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Feliz Ano Novo!
Dia livre. Hospedagem em Mendoza.

02 de janeiro de 2021 – Sábado
MENDOZA – BUENOS AIRES, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque no
voo com destino a Buenos Aires. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Restante da
tarde livre. Hospedagem em Buenos Aires.
03 de janeiro de 2021 – Domingo
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Pela manhã passeio incluído para city tour por Buenos Aires
onde visitaremos os principais pontos turísticos da cidade. Restante do dia livre.
Hospedagem em Buenos Aires.
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04 de janeiro de 2021 – Segunda-feira
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Café da manhã no hotel. Dia livre. Hospedagem em Buenos Aires.
05 de janeiro de 2021 – Terça-feira
BUENOS AIRES, ARGENTINA - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário oportuno saída para aeroporto para embarque no
voo com destino ao Brasil.

VALOR DA PARTE TERRESTRE
Valor do programa por pessoa em apartamento duplo: US$ 2.390,00
Entrada de US$ 590,00
10 parcelas mensais: US$ 180,00
SUPLEMENTOS
Suplemento viajando individual: US$ 930,00

VOOS E CIA AÉREA PREVISTOS: Sujeitos à alteração
Cia Aérea: AEROLINEAS ARGENTINAS
Taxa de Emissão: US$ 100,00
Consulte o valor da tarifa aérea com seu
vendedor
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O PROGRAMA INCLUI
• Traslados de chegada e saída para os voos sugeridos pela Transeuropa

(caso o

passageiro esteja viajando em voos diferentes do grupo os traslados serão de sua responsabilidade)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

04 noites de hotel em Mendoza com café da manhã em apartamento duplo
03 noites de hotel em Buenos Aires com café da manhã em apartamento duplo
01 city tour em Mendoza
01 visita à vinícola Casa El Enemigo com 3 degustações e almoço
01 visita à vinícola Santa Julia da Familia Zuccardi
Ceia de Reveillon em Mendoza
01 city tour em Buenos Aires
Kit de viagem Transeuropa
Acompanhamento de guia em português durante a programação descrita, a partir
de Lima (para mínimo de 15 passageiros)

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS
• Refeições e bebidas não mencionadas no programa
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que
necessária
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas
etc.
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e ferries,
doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries etc.
• Taxas e impostos hoteleiros locais
• Seguro de viagem e de cancelamento de viagem
• Qualquer item não mencionado como incluso
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HOTÉIS PREVISTOS

sujeitos à alteração por similares da mesma categoria

Mendoza

Hotel Sheraton Mendoza

Primitivo De La Reta 989, M5500AEI Mendoza,
Argen

Buenos Aires

Hotel Grand Brizo Buenos Aires

180 Cerrito, C1010AAD Buenos Aires, Argentina

TEMPERATURAS
Argentina

Min:17°C

Max:31°C

FORMA DE PAGAMENTO:
Parte Terrestre
Entrada de US$590,00 e o saldo em 10 parcelas mensais de US$180,00 sem juros nos cartões
VISA/MASTER (sujeito à aprovação).
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Passaporte com validade mínima de 06 meses ou carteira de identidade tirada em no máximo há 10
anos. Vacina de febre amarela com certificado internacional é fortemente recomendada. Os passageiros
de outras nacionalidades devem consultar suas embaixadas ou consulados sobre a necessidade de vistos
de entrada.
SEGURO DE VIAGEM E DE CANCELAMENTO DE VIAGEM
Sugerimos que no ato da contratação do programa/viagem, seja adquirido o seguro viagem obrigatório
que já consta o seguro de cancelamento de viagem (verifique a apólice). Importante ressaltar que o
seguro de cancelamento só poderá ser acionado quando a aquisição do mesmo se der no ato da compra
do pacote de viagem. Consulte o seu agente de viagem.
IMPORTANTE
Buscando o melhor para o nosso cliente nossos roteiros continuam sendo oferecidos com a parte aérea
e terrestre, mas para apresentar nossos programas com maior transparência estamos desvinculando os
valores de parte aérea e parte terrestre. Desta forma damos oportunidade aos nossos clientes de
utilizarem nossas sugestões, embarcarem em outra Cia aérea de sua escolha ou utilizar seu programa
de milhagem.
VOOS INTERNOS DOMÉSTICOS OU INTERNACIONAIS / BAGAGENS
A regra de bagagem despachada para esta viagem é de uma mala de até 23kg por passageiro,
independente da regra da Cia aérea e da classe comprada pelo passageiro. Passageiros com excesso de
bagagem devem se responsabilizar pela sua bagagem extra. Na hipótese de excesso de bagagem, ter
de pagar as sobretaxas devidas e cobradas pelas empresas contratadas. Obs: Alguns programas podem
ter incluídos no seu preço voos internos emitidos localmente junto ao prestador de serviço do exterior,
sendo assim estes bilhetes têm como regra a franquia de bagagem local que é de no máximo 20 kg por
passageiro, o excesso, poderá ser cobrado separadamente pela Cia Aérea no momento do embarque.
ACOMODAÇÕES
Os hotéis, normalmente não possuem quartos triplos ou quádruplos, sendo que quando solicitado e
aceito pelos passageiros para estes poderão ser designados aptos com duas camas de casal
exclusivamente ou quando disponíveis pelo hotel camas extras, ou sofá-cama e até mesmo cama de
armar, com natural redução do espaço individual de circulação.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Reservamo-nos o direito de modificar e/ou cancelar a programação por motivos alheios a nossa
vontade.
• Aconselhamos a aquisição do seguro de saúde viagem obrigatório, para sua tranquilidade. Consulte
com seu agente de viagem o seguro que melhor atenda às suas necessidades.
• Os preços são apresentados em dólar ou euro e serão convertidos para reais ao câmbio do dia do
pagamento.
• Os hotéis, Cia Aérea, voos previstos e passeios podem sofrer alterações por outros de categoria
similar por motivo de força maior.
• Lugares limitados, os programas estão sujeitos a lotação sem aviso prévio.
• Não serão efetuadas reservas sem pagamento.

ESTE PROGRAMA SEGUIRÁ RIGOROSAMENTE OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA E HIGIENE ESTABELECIDOS PELA ANVISA E PELA OMS.
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