
 

 

 

 

VINHOS DA AMERICA 
Viagem em Grupo Pequeno 

Máximo 10 pessoas 
 

Dia 1 – 08/04/2020 – PORTO ALEGRE – SANTIAGO  
Embarque com destino ao Chile (conexão em Buenos Aires), chegada a noite na capital, chilena. Traslado 
ao hotel. Esta cidade movimentada não é apenas a capital do Chile, mas também a melhor região vinícola 
do Chile. 
 
Dia 2 – 09/04/2020 –SANTIAGO -  CITY TOUR & BODEGA CONCHA Y TORO 
Logo após o café da manha, saída para um city tour visitando as principais atrações de Santiago quando 
teremos a oportunidade de admirar o contraste entre a arquitetura colonial e os modernos arranha-céus 
de Vitacura e Las Condes. Terminaremos nosso passeio onde tudo começou: o Cerro Santa Lucia, a 
fundação da cidade. Subiremos a colina para ter uma visão panorâmica perfeita de Santiago e da 
Cordilheira dos Andes. Regresso ao hotel e tempo livre. 
A tarde, saida para um tour a tradicional Vinicula Cocha y Toro 
 
Dia 3 – 10/04/2020 – SANTIAGO – VINHOS DO VALLE COLCHÁGUA 

Saída muito cedo do hotel, para um passeio de dia inteiro dedicado a famosa Rota do Vinho, localizada ao 
sul de Santiago na zona de Colchagua, a 192 Km da capital. O tour inclui viosita a duas reservas com 
degustações e guia especialista no assunto. Almoço típico incluído. Na parte da tarde, o tour continua 
visitando o Museu de Colchágua, que possui uma das mais interessantes coleções locais e mundiais. 
Regresso a Santiago. 
 
Dia 4 – 11/04/2020 – SANTIAGO / CORDILHEIRA / MENDOZA  
Café da manhã e desocupação do hotel e saída em viagem com destino a Argentina. Prepare-se para uma 
das melhores experiências da sua vida, cruzaremos não somente a fronteira entre os dois países, mas 
também a belíssima e inesquecível Cordilheira dos Andes. Esta rota é mundialmente famosa, e turistas 
dos mais variados recantos do mundo chegam até esta região para fazer esta travessia. O caminho é lindo, 
e cheio de paisagens espetaculares. Chegaremos a Mendoza no final da tarde. Hospedagem e descanso. 
 
Dia 5 – 12/04/2020 – MENDOZA - CITY TOUR  & BODEGA CARO 
Café da manhá, e saida para exploração da cidade em um city tour. Mendoza tem quase 365 dias de sol e 
as propriedades de seu solo tornam este território ideal para a vinificação. Uma das principais vinhas é o 
Malbec, que tem um sabor mais frutado do que a versão francesa. Visitaremos esta cidade verde e 
colonial em um passeio de meio dia, explorando o Centro Cívico, Cerro de La Gloria e Área Fundacional.   
Ao final do passeio, iremos à vinícola CARO, uma parceria entre Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 
e a família Catena.  
Depois de uma maravilhosa degustação de vinhos premium, terminamos o passeio com um maravilhoso 
PIC NIC no Parque General San Martin.  
 



 

 

 

Dia 6 – 13/04/2020 – MENDOZA - CAMINHOS DO VINHO LUJAN DE CUYO TERRA MALBEC 
Café da manhã e saída para visita a Vinícolas.  Sairemos em direção à Luján de Cuyo e Tierra Malbec. 
Nossa primeira visita será na vinícola Belasco de Baquedano. Lá conheceremos sua sala de aromas, única 
na América do Sul e depois teremos degustação de diferentes vinhos varietais.  
Continuaremos até a região vinícola de Maipu para visitar a LAUR, uma fábrica de produção de azeite, 
onde você pode saborear os melhores produtos à base de azeitona acompanhados de nozes. Esta região 
vinícola mais antiga, abriga diversas vinícolas com muita história, por isso nosso lugar de preferência 
para o almoço será finalmente o Trapiche, a mais conhecida na região, onde vivenciamos a melhor 
cozinha gourmet com um cardápio de 7 degustações e os melhores vinhos do lugar. 
 
Dia 7 – 14/04/2020 – MENDOZA / PORTO ALEGRE 
Café da manhã e check out do hotel até as 10h. No final da manhã, traslado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso ao Brasil (conexão em Buenos Aires, chegada em Porto Alegre às 18h10. 
 

 
VOOS BLOQUEADOS – 
 

Voo Aeroporto de partida Aeroporto de chegada 
Horário de 

partida 
Horário de 

chegada 

Aerolineas 
Argentinas  
1231 

Salgado Filho Airport (POA) 
Porto Alegre 

Ministro Pistarini Airport (EZE) 
Argentina 

08/ABR 08:00 09:45 

Aerolineas 
Argentinas  
1284 

Ministro Pistarini Airport (EZE) 
Argentina 

Comodoro Arturo Merino Benítezt  
(SCL) Santiago, Chile 

08/ABR 11:15 12:35 

Aerolineas 
Argentinas  
1423 

Gov.Francisco Gabrielli Airport  
(MDZ) Mendoza 

Ministro Pistarini Airport (EZE) 
Argentina 

14/ABR 14:50 16:25 

Aerolineas 
Argentinas  
2232 

Ministro Pistarini Airport (EZE) 
Argentina 

Salgado Filho l Airport (POA) 
Porto Alegre 

45/ABR 18:10 19:45 

 
INCLUSÕES DO PACOTE – 
 

• Passagem Aérea desde Porto Alegre – 01 mala 23Kg; 
• 3 Noites em SANTIAGO (08 a 11ABR)  – Hotel Pullmann El Bosque 4* com café da manhã; 
• 3 Noites em MENDOZA (11 a 14ABR) – Hotel NH Cordillera 4* com café da manhã; 
• Guia privativo acompanhante em Portugues durante toda a programação; 
• City Tour 4h em Santiago; 
• Tour meio dia a Vinícola Concha y Toro – com degustação; 
• Tour de dia inteiro ao Valle Colchagua – com almoço; 
• Travessia da Cordilheira dos Andes – Santiago à Mendoza via Los Caracoles; 
• City Tour em Mendoza com visita a Vinicola Caro – com degustação; 
• PicNic no Parque San Martin 
• Tour Dia inteiro ao Valle Maipu – com degustações e almoço incluído; 
• Seguro com cobertura de USD 60mil (limite 75 anos) 
• Kit de viagem da Operadora. 

 
 

TARIFA POR PESSOA EM APTO.DUPLO – US$ 2.198 + Taxa US$ 130 
 



 

 

 

Forma de Pagamento: Entrada US$ 338 + 10x US$ 199 
A vista 5% desconto sobre o valor do pacote (não incide sobre as taxas) 
Vagas Limitadas. 

 
***NADA RESERVADO, APENAS COTADO***  

***VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO*** 

 

 

– Valores e formas de pagamento estão sujeitos à alteração e disponibilidade sem prévio aviso. 

Somente a emissão garante os valores informados; 
- Para reservas é necessário o NOME COMPLETO CONFORME DOCUMENTO DE EMBARQUE (RG/Passaporte 
brasileiro ou estrangeiro válido), data de nascimento e CPF de cada passageiro; 

- Para emissões internacionais solicitamos o envio da cópia legível do passaporte brasileiro válido e do passaporte 
estrangeiro (se possuir); 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a validade de seu passaporte e demais documentos de viagem, bem como a necessidade de 
vistos e/ou vacinas; 
- Para viagens ao Caribe, alguns estados brasileiros ou países da Ásia, Oceania e África recomendamos que 

seja feita a vacina contra a febre amarela, mesmo quando não exigida pelo país de destino. O formulário da 

vacina deverá ser trocado pelo formulário internacional na ANVISA e a vacina deve ser tomada com até 10 
(dez) dias de antecedência da chegada ao destino; 
- No caso de passagens aéreas, as taxas de embarque são cobradas sempre junto com a primeira parcela; 
- A inscrição no programa de milhagens deve ser feita antes do embarque. Para tanto, entre em contato com a 
companhia aérea escolhida para fidelidade; 
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso nem marcação e/ou escolha de assentos. Consulte-nos para 

maiores informações; 
- Antes de emitir sua passagem aérea, por favor verifique a franquia de bagagem permitida conforme a 
companhia e o destino da sua viagem; 
- Para viagens na América do Sul e dentro do Brasil é possível utilizar a Carteira de Identidade brasileira ou o passaporte 
como documento para embarque. Para ser aceito, verifique se o seu documento está válido (no caso do passaporte) ou 
se possui no máximo 10 (dez) anos de emissão (no caso da Carteira de Identidade). Em caso de dúvida, por favor 
consulte-nos; 

- NÃO VIAJE SEM UM SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGENS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, independentemente 

do tempo de viagem ou do destino. Consulte-nos para maiores informações e valores; 
- Recomendamos que o seguro de assistência em viagens nacionais e/ou internacionais seja adquirido o mais breve 
possível, de preferência junto com a aquisição da passagem aérea/pacote de viagem ou em até 5 dias após a compra, 
de forma a possibilitar a integral cobertura em caso de cancelamento de viagem; 
- Os seguros de viagem funcionam por reembolso dentro de cruzeiros e nas coberturas de assistência farmacêutica, por 
exemplo. Dessa forma, será necessário pagar os gastos, guardar os recibos e demais documentos do atendimento ou 

compra do remédio e orientaremos para proceder com o reembolso no retorno ao Brasil. Maiores informações, por favor 
entre em contato conosco; 
- Devido às possíveis alterações de horários nos voos nacionais ou internacionais, costumamos entregar o 
material de viagem com até uma semana de antecedência da data de embarque; 
- Em caso de cancelamento da viagem, nossa taxa de serviço e/ou remuneração não será reembolsada e poderá haver 
multas de companhia aérea e demais fornecedores; 

- Os hotéis e navios normalmente solicitam a apresentação de um cartão de crédito internacional válido e com limite 
disponível como garantia para despesas extras que possam vir a ser solicitadas durante a sua hospedagem ou possíveis 
avarias; 
- Poderão ser cobradas taxas de turismo localmente conforme política de cada cidade e de cada hotel; 

- Para a correta prestação de qualquer serviço é necessário apresentar o voucher com a confirmação de reserva;  
 


