
DIA 01 – 13/NOV – SAB - BRASIL / MENDOZA
Apresentação no aeroporto de sua preferência 
para procedimentos de embarque em voo regular 
com destino a Guarulhos - São Paulo. Em Guarulhos, 
apresentação no balcão da Aerolíneas para 
procedimentos de embarque em voo regular com 
destino a cidade de Buenos Aires e conexão a Mendoza. 
Desembarque, recepção na chegada e traslado ao 
hotel previamente reservado. Pernoite.

DIA 02 – 14/NOV – DOM – MENDOZA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã e em 
horário apropriado, saída para visita a cidade em um 
tour que mostrará os principais pontos de interesse 
turístico da cidade começando pela cidade velha, 
onde foi fundada, passaremos pela Alameda, um micro 
Centro com praças satélites, um bairro cívico e depois 
o majestoso parque General San Martin com o Cerro 
de la Gloria, o estádio da Copa do Mundo e o teatro 
grego Frank Romero Day, cenário do ato central do 
renomado Festival Nacional da Colheita. Retorno ao 
hotel no término da visita. Tarde livre para compras e 
passeios pessoais. Pernoite.

DIA 03 – 15/NOV – SEG – MENDOZA
Café da manhã buffet no hotel. Esta manhã será 
livre para caminhar pelas ruas da Cidade. À tarde, 
saída para o oásis vitícola de Mendoza para um Tour 
do Vinho e das Oliveiras, visitando 2 vinícolas e 
degustando seus vinhos. Aprenderemos sobre os 
vinhos de Mendoza, seus processos de elaboração e 
os sistemas de condução da videira. Posteriormente, 
visite uma fábrica de azeite onde poderemos observar 
o processo de fabricação deste produto. Retorno ao 
hotel no término da visita. Tarde livre para compras e 
passeios pessoais. Pernoite.

DIA 04 – 16/NOV – TER – MENDOZA
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã saída para 
uma excursão de dia inteiro nas montanhas. Caminhar 
e desfrutar da imensidão da Cordilheira dos Andes 
é o que o caminho nos oferece, destacado por sua 
rica paisagem. Saindo para a Rota Internacional nº 7, 
passaremos por lugares de extraordinária beleza como 
Potrerillos e Uspallata. Chegaremos ao centro de esqui 
Los Penitentes e logo depois a Puente del Inca com sua 
fascinante formação geológica e fontes termais (2.720 
m). Faremos uma parada no “Mirador del Aconcagua” 
para obter uma vista imbatível desta Montanha, o 
colosso da América (6.962 m). Continuamos pelo 
caminho até Las Cuevas, a última cidade argentina da 
estrada. Retorno a Mendoza. Noite livre.

DIA 05 – 17/NOV – QUA – MENDOZA / BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para 
ultimas atividades, e fecharmos as malas. Em 
horário apropriado, traslado ao aeroporto para 
procedimentos de embarque de volta ao Brasil. Após 
desembarque e últimas compras no Duty Free. Em 
seguida, apresentação no balcão da Cia nacional para 
embarque e retorno a sua cidade.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS
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Nossos serviços incluem:
Traslado de chegada e saída em Mendoza com assistência de guia local em português;

4 noites de hospedagem no hotel de sua escolha com taxas, impostos e café da manhã buffet;

Passeios com veículo e guia local em português, sendo:

City Tour de meio inteiro para vista a cidade de Mendoza com guia local para assistência;

Tour de meio às Vinícolas e a uma Fábrica de azeite com guia local para assistência;

Tour de dia inteiro a Cordilheira dos Andes com guia local para assistência;

Kit de viagem com dicas personalizadas, etiquetas de bagagem e porta dólar e porta 
documentos;

Saída garantida a mínimo de 2 pessoas. Acompanhamento de líder de grupo desde o Brasil 
com mínimo de 15 passageiros no grupo;

Gorjetas aos maleteiros nos hotéis;

Seguro Coris MAX de US$ 60.000,00, seguro de cancelamento Plus Reason de até US$ 
3.000.00 e de Covid, até US$ 30.000,00 por pessoa até 60 anos de idade. Consulte 
suplemento válido para idade maior que esta.

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea oferecida à parte na rota São Paulo / Mendoza /São Paulo, com ou sem escalas 

e suas respectivas taxas aeroportuárias, oferecida a parte.

* Passagem doméstica desde / para a sua cidade de origem ao aeroporto de São Paulo;

* Alimentação de qualquer natureza não mencionada em nossa programação;

* Bebidas durante as refeições incluídas em nosso roteiro, bem como telefonemas, gorjetas a 
maleteiros nos aeroportos, lavanderia e outros itens de consumo pessoal;

* Nenhum item que não esteja absolutamente mencionado como incluído;

Cidade Hotel Datas Categoria

Mendoza
Hotel Sheraton Mendoza 13 a 17 de novembro 

de 2021
5 *****

Hotel Amerian Mendoza 4 ****

Opção de hotéis para nosso grupo:

Preços por pessoa em dólares americanos – parte terrestre:
Hotel Duplo Individual Forma de pagamento:

Sheraton
5*****

US$ 629,00 US$ 1.070,00
Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em 
até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa 

física

US$ 566,00 US$ 962,00
Preço com desconto especial para pagamento à 
vista, por meio de TED, à taxa cambial do dia de 

pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, 
cartão de débito ou de crédito.

Amerian
4****

US$ 395,00 US$ 602,00
Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em 
até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa 

física

US$ 350,00 US$ 548,00
Preço com desconto especial para pagamento à 
vista, por meio de TED, à taxa cambial do dia de 

pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, 
cartão de débito ou de crédito.



Maiores informações e vendas:

Grand Tours Operadora
www.grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 3255.1212 O LESTE EUROPEU PRA VOCÊ

benjamin@grandtoursoperadora.tur.br

55 (34) 98420-4747

DIA 05 – 17/NOV – QUA – MENDOZA / BUENOS AIRES
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para 
ultimas atividades, e fecharmos as malas. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto para procedimentos 
de embarque em voo regular com destino a Buenos Aires. 
Desembarque, recepção na chegada e traslado ao hotel 
reservado. Pernoite.

DIA 06 – 18/NOV – QUI – BUENOS AIRES
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã e em horário 
apropriado, saída para visita a cidade em um tour que 
mostrará os principais pontos de interesse turístico da 
cidade percorrendo suas principais ruas e distritos como: 
a Praça de Maio, a Casa de Alfândega, “La Boca”, o Porto, 
Praça San Martin, o Cemitério Recoleta, o Teatro Collón, 
a Faculdade de Direito e o Congresso. Tarde livre para 
compras e passeios pessoais. Pernoite.

DIA 07 – 19/NOV – SEX – BUENOS AIRES
Café da manhã buffet no hotel. Dia inteiramente livre 
para passeios e visitas pessoais pela cidade. Para esta 
noite, oferecemos um passeio opcional; um jantar 
com show de Tango em uma das casas mais renomadas 
da cidade, com traslados e assistência de guia local. 
Imperdível. Pernoite.

DIA 08 – 20/NOV – SAB – BUENOS AIRES / BRASIL
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre para ultimas 
atividades, e fecharmos as malas. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para procedimentos de embarque 
de volta ao Brasil. Após desembarque e últimas compras 
no Duty Free. Em seguida, apresentação no balcão da Cia 
nacional para embarque e retorno a sua cidade.

FIM DE NOSSOS SERVIÇOS

 

 

 

Traslado de chegada e saída em Buenos Aires 
com assistência de guia local em português;

3 noites de hospedagem no hotel de sua 
escolha com taxas, impostos e café da manhã 
buffet;

Passeios com veículo e guia local em português, 
sendo:

City Tour de meio inteiro para vista a cidade de 
Buenos Aires com guia local para assistência;

Saída garantida a mínimo de 2 pessoas. 
Acompanhamento de líder de grupo desde o 
Brasil com mínimo de 15 passageiros no grupo;

Gorjetas aos maleteiros nos hotéis;

Consulte nossos voos e tarifas especiais.
Nossos serviços incluem:

Nossos preços NÃO incluem:
* Passagem aérea oferecida à parte na rota São 

Paulo / Mendoza / Buenos Aires / São Paulo, 
com ou sem escalas e suas respectivas taxas 
aeroportuárias, oferecida a parte.

* Passagem doméstica desde / para a sua cidade de 
origem ao aeroporto de São Paulo;

* Alimentação de qualquer natureza não 
mencionada em nossa programação;

* Bebidas durante as refeições incluídas em nosso 
roteiro, bem como telefonemas, gorjetas a 
maleteiros nos aeroportos, lavanderia e outros 
itens de consumo pessoal;

* Seguro viagem de qualquer natureza que 
recomendamos ser contratado com seu Agente 
de Viagens;

* Nenhum item que não esteja absolutamente 
mencionado como incluído;

Cidade Hotel Datas Categoria

Buenos Aires
Hotel Sheraton Buenos Aires 17 a 20 de novembro 

de 2021
5 *****

Hotel Amerian Buenos Aires 4 ****

Opção de hotéis para nosso grupo:

Preços por pessoa em dólares americanos – parte terrestre:

Parte aérea:

Hotel Duplo Individual Forma de pagamento:

Sheraton
5*****

US$ 566,00 US$ 1.061,00
Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em 
até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa 

física

US$ 512,00 US$    953,00
Preço com desconto especial para pagamento à 
vista, por meio de TED, à taxa cambial do dia de 

pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, 
cartão de débito ou de crédito.

Amerian
4****

US$ 269,00 US$ 449,00
Preço normal. Entrada mínima de 25% e saldo em 
até 9X por meio de cartão de crédito de pessoa 

física

US$ 242,00 US$ 404,00
Preço com desconto especial para pagamento à 
vista, por meio de TED, à taxa cambial do dia de 

pagto. Nesta opção não aceitamos cheque, boleto, 
cartão de débito ou de crédito.


