
Mendoza e Buenos Aires 
 

Dia a Dia 

1º dia -  Brasil / Mendoza 

Chegada a Mendoza, recepção no aeroporto e transporte ao hotel. Restante do dia livre. 

2º dia - Mendoza 

Café da manhã no hotel. Saída para passeio Alta Montanha, passando por Potrerillos e 

Uspallata, com lagos e montanhas coloridas o povoado de Polvaredas, perto de uma estação 

ferroviária o povoado de Punta de Vacas, onde fica a nascente do Rio Mendoza o centro de 

esqui Los Penitentes a Puente del Inca, com fontes de águas termais e o mirante para o monte 

Aconcágua. Restante do dia livre. 

3º dia - Mendoza 

Café da manhã no hotel. Saída para Experiência de Vinhos - Zona Centro com almoço. Com 

cerca de 300 vinícolas, as regiões de Maipu e Lujan de Cuyo, no centro de Mendoza, cultivam a 

maioria das uvas usadas na produção de vinhos para exportação, mas a especialidade é a 

Malbec. Nesse passeio, você visita três vinícolas com um guia, que informa sobre as variedades 

de uva da região, os sistemas de condução das videiras e os processos de elaboração dos 

vinhos. Restante do dia livre. 

4º dia- Mendoza/ Buenos Aires 

Café da manhã e em horário combinado previamente, transporte ao aeroporto para embarque 

em voo com destino a Buenos Aires. Chegada em Buenos Aires, recepção no aeroporto e 

transporte ao hotel. Restante do dia livre. 

5º dia - Buenos Aires 

Café da manhã no hotel. Saída para um interessante passeio pela cidade que lhe permitirá 

descobrir toda a magia da capital Argentina, apreciando a beleza de seus parques e edifícios e 

o imponente Teatro Colón. Sua particular arquitetura de edifícios, como o Palácio Tribunal, 

Congresso Nacional, Cabildo e Casa Rosada, bairro de San Telmo, o colorido de La Boca, e a 

zona portuária complementam o passeio. Restante do dia livre. Sugerimos um agradável 

almoço em Puerto Madero (opcional). 

6º dia - Buenos Aires 

Café da manhã e dia livre. À noite, transporte para a famosa casa de Tango - Señor Tango, 

onde o show da casa, chamada de Catedral do Tango, tem o estilo dos espetáculos da 

Broadway e do Lido de Paris, com uma grande magia de luz, cor e som, com um delicioso 

jantar incluso. Ao final, transporte ao hotel e hospedagem. 

7º dia - Buenos Aires / Brasil 

Café da manhã e em horário combinado previamente, transporte ao aeroporto para embarque 

em voo de retorno ao Brasil. 

 


