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A cidade de Mendoza é o núcleo do qual a maioria dos serviços 
turísticos para vários lugares da província, em especial atrações 

montanhosas e vinícolas, partem e são oferecidos, e tem uma 
importante oferta hoteleira. 

PROGRAMAS SUPER FLEXÍVEIS!!! 

ATÉ 3 MUDANÇAS DE DATA SEM PENALIDADE 
4 DIAS / 3 NOITES 

VÁLIDO ATÉ JUNHO DE 2021 



Rota 

Recepção no aeroporto e traslado para hotel selecionado. 

Pequeno almoço. Nas horas da manhã iremos ao Hotel Termas de Cacheuta 
para desfrutar de um dia relaxante nas fontes termais oferecidas pelo Circuito no 
meio da pré-montanha. Em nenhum outro momento vamos desfrutar de um Buffet 
Lunch, à tarde voltaremos para o Hotel. 

Pequeno almoço. Dia grátis para curtir a cidade. Nas horas da tarde 
vamos para uma vinícola tradicional onde podemos fazer um tour pelas 
instalações sabendo sobre o processo de vinificação para culminar com um jantar 
na vinícola emparelhado com seus melhores vinhos. De volta ao hotel. 

Café da manhã e confira. No horário combinado, transfira do hotel do centro 
para o aeroporto de Mendoza. 

 3 noites de hospedagem em hotel selecionado com categoria de café da manhã Standard.

 Transfere para dentro/para fora Aeropuerto.

 Jantar gourmet na Vinícola com transferência.

 FD Spa Baths tour de Cacheuta com Almoço sem Bebidas

 Serviços Regulares.

 Coordenação permanente

ou Extras (almoços, compras) e gratificações. Despesas causadas pelo abandono de todo ou parte do 
programa. 

SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS



 Preços em dólares americanos USD por pessoa. com impostos incluídos.  
 Exclusivo para passageiros estrangeiros.   pasajeros
 Prazo devenda: de 01 de agosto de 2020 a 30 de dezembro de 2020.
 Período de viagemdo programa: de 01 de agosto de 2020 a 30 de junho de 2021 (exceto sheraton e 

intercontinental válido até 28/2/2021).
Datas de Black Out: Ano Novo, carnaval, vintage, semana santa e finais de semana longos.

 A ordem dos passeios pode ser modificada de acordo com a disponibilidade e operação do mesmo.

 Diárias sujeitas à disponibilidade do hotel no momento da reserva.

 Por favor, note que o hotel está isento de IVA para passageiros estrangeiros.

Hotel Único Duplo 

Sheraton USD 658 USD 396 

Intercontinental USD 643 USD 388 

Amerian USD 533 USD 333 

Aconcágua USD 508 USD 320 

TORRE PREMIUM USD 525 USD 329 

Mendoza USD 328 USD 230 

CORDÃO DE PRATA USD 268 USD 232 

PREÇOS POR PESSOA - FORMA DE PAGAMENTO   
*Entrada 25% E Saldo em 9 X



POLÍTICA DE CANCELAMENTOS E MUDANÇAS 
• É possível fazer até 3 modificações de data mantendo as mesmas tarifas inicialmente acordadas dentro

do período máximo de viagem até 30 de junho de 2021, desde que sejam feitas com 10 dias de

antecedência antes da chegada dos passageiros.

• Em caso de cancelamentos, ele pode ser reagendado para outra data de características semelhantes, e

sujeito à disponibilidade

PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
Transporte 

• O motorista deve usar mascara.

• O veículo terá álcool na mão higienizando gel.

• Cada vez que os passageiros descem do veículo, o motorista deve higienizar dentro com álcool.

• O motorista deve ter o menor contato possível com os passageiros.

• Os veículos serão utilizados com 50% de sua capacidade (até que seja resolvido de outra forma ou algum outro

procedimento seja relatado).

Guia 

• Os passageiros devem ser informados do procedimento de higiene a ser tomado durante o passeio (almoço,

descidas a pontos turísticos, etc.)

1. Ao entrar e sair do veículo, será feito gradualmente sem acumular passageiros.
2. Para visitar um ponto turístico você vai esperar a curva sem se juntar a outros grupos.
3. Não haverá fotos em grupo. Se feito, eles devem fazê-lo na distância apropriada.
4. Caso haja almoço no passeio, o restaurante pode ocupar 50% de sua capacidade.

• Você deve usar toda a turnê.

• O álcool será usado para limpeza das mãos.

Passageiros 

• obligatorio Uso obrigatório de mascara.

• Eles devem carregar um saco de lixo individual.

• Tanto quanto possível seu próprio higienizador de mãos.

• Eles devem respeitar a mais roestgnation durante toda a turnê.
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