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CARNAVAL 2016 

 
 
 

MENDOZA BIKING 
 
 
 

 
 

Mendoza, Argentina – 4 dias, de 06/02/16 a 09/02/16. 
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O DESTINO 
Com 110 mil habitantes, Mendoza é a capital e a maior cidade de sua 
província, Mendoza, na região oeste da Argentina. Ao pé da Cordilheira 
dos Andes, a cidade e se caracteriza pelo um clima árido e continental. 
As temperaturas apresentam uma grande oscilação anual e a 
precipitação é escassa.  
 
Com mais de mil bodegas, que produzem cerca de um bilhão de litros 
de vinho ao ano, Mendoza recebe o apelido de “adega da Argentina”. A 
região metropolitana mendoncina é responsável por 70% da produção 
vinícola do país. É enorme a variedade de uvas cultivadas ali, porém o 
expoente é a Malbec, oriunda da França.  
 

ITINERÁRIO 

DURAÇÃO: 4 DIAS/3 NOITES 
 
Dia 1, 06/02/16 – Mendoza (Restaurante 1884) 
Chegada ao aeroporto de Mendoza e traslado até o hotel. À noite, 
jantar no restaurante 1884, do renomado chef Francis Mallmann. 
 

Refeições inclusas: Jantar. 
 
Dia 2, 07/02/16 – Mendoza (BodegaS Catena Zapata e Ruca Malén) 
Pedale por entre os vinhedos de Luján de Cuyo e visite a Bodega 
Catena Zapata, considerada uma das melhores da Argentina. São 28 km 
de asfalto e terra, com várias paradas. Deguste os melhores vinhos da 
região, com o nosso especialista. Almoce na Bodega Ruca Malén e 
saboreie os pratos aromatizados com os vinhos da casa.  
 

Distância pedalada: 28 km (trajeto fácil). 
Refeições inclusas: Café da manhã almoço. 
 

Dia 3, 08/02/16 – Mendoza e Vale do Uco (Tupungato, Bodega 
Andeluna e Bodega Salentein) 
Após o café da manhã, traslado para a pitoresca cidade de Tupungato, 
no Vale do Uco, conhecida por ter as melhores uvas da região. Pedale 
pelo “corredor produtivo”, área onde frutas como ameixas, maçãs e 
pêssegos são cultivadas por quilômetros e quilômetros. Pedale até a 
Bodega Andeluna, onde será servido um almoço enogastrômico de seis 
passos. A seguir, visite Killka, espaço dedicado pela Bodega Salentein à 
arte e aos vinhos. Na Bodega Salentein desfrute de uma degustação 
aromática de vinhos. Ao fim da tarde retorno de carro para Mendoza. 
 

Distância pedalada: 21 km (trajeto fácil) 
Refeições inclusas: Café da manhã e almoço. 

 
Dia 4, 09/02/16 – Mendoza 
Após o café da manhã, check-out e traslado rumo ao aeroporto de 
Mendoza. 
 

Refeições inclusas: Café da manhã. 

 
 

 

MELHOR ÉPOCA 
O clima de Mendoza é 

agradável durante quase o 
ano todo. No entanto, a 

melhor época para visitar a 
cidade é entre novembro e 
abril. Em março, a festa da 
Vendimia (colheita da uva) 

alegra as ruas. 
 

 
 

COMO CHEGAR 
Voos diários de Buenos Aires 
ou Santiago, no Chile, para o 
aeroporto de Mendoza, na 

Argentina. 
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HOTEL 
 

MENDOZA   PARK HYATT MENDOZA 

 DIA 1 A 4   TIPO DE ACOMODAÇÃO: PARK 

 

  

O Park Hyatt Mendoza Hotel, Casino & Spa está 
situado em um edifício magnífico, em frente à 
Praça Independência, no centro de Mendoza. 

Oferece acomodações luxuosas, spa, academia, 
cassino, piscina e vários restaurantes. 

 
Consulte-nos se preferir explorar outras opções de acomodação. 

 

A REGIÃO 
Clique na imagem, abaixo, para explorar a região no Google Maps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIFERENCIAIS AURORAECO 

+ Viagem privativa, personalizada e flexível; 

+ Anfitriões e guias locais experientes e treinados; 

+ Pesquisa constante do destino para sempre oferecer as 

melhores opções de acordo com cada perfil; 

+ Telefone de plantão durante a viagem. 
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VALOR POR PESSOA 
 

NO. DE PESSOAS 4 DIAS/3NOITES 

6 US$ 2.080 

4 US$ 2.305 

2 US$ 2.665 

Suplemento Single + US$ 550 

 
OBSERVAÇÕES 

 Valores expressos em dólar (US$). 

 Valores correspondem aos custos em acomodação dupla. 

 Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Valores válidos para viagens feitas no período de 06/02/16 a 09/02/16. 
 
INCLUI 

 3 noites de hospedagem em Mendoza em apartamento duplo com café da manhã. 

 Acompanhamento de anfitrião durante toda viagem. 

 Alimentação:  

 Dia 1: Jantar no 1884. 

 Dia 2: Almoço na Bodega Ruca Malen. 

 Dia 3: Almoço na Bodega Andeluna. 

 Todos os traslados rodoviários previstos no roteiro.  

 Degustações nas vinícolas mencionadas. 

 Bicicleta de ponta revisada e capacete. 

 Mapa, planilha de trajeto e garrafinha d’água. 

 Frutas, alimentos e bebidas energéticas durante as atividades. 

 Seguro viagem. 
 

NÃO INCLUI  

 Passagem aérea. 

 Despesas de ordem pessoal. 

 Early check-in ou late check-out. 

 Bebidas. 

 Gorjetas. 
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FORMAS DE PAGAMENTO 
 
DEPÓSITO E CARTÃO DE CRÉDITO 

 Depósito bancário: Sinal de 40% do valor total da viagem. 

 Cartão de crédito: Saldo em 3x sem juros, pago no ato da compra. 

 Cartões de crédito aceitos: Visa e Mastercard. 
 
 
DADOS BANCÁRIOS 
 

AURORAECO VIAGENS 

CNPJ: 04.964.782/0001-30 

Banco: Itaú Banco: Santander 

Agência: 7122 Agência: 0985 

Conta Corrente: 07489-6 Conta Corrente: 13000251-2 

 
DOCUMENTOS 

 Envie comprovante de depósito por fax (11 3086-1731) ou e-mail (reservas@auroraeco.com.br) para confirmar 
a sua reserva. 

 Logo após a confirmação do pagamento do sinal, a operadora enviará um e-mail ao cliente contendo o 
Formulário de Viagem e o Termo de Responsabilidade. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados 
individualmente e entregues à operadora no máximo 30 dias antes da viagem, ou, o mais breve possível nos 
casos de embarque em menos de 30 dias.  

 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 

 Perda de 10% do valor pago se o cancelamento ocorrer antes de 30 dias do início da viagem. 

 Perda de 20% caso ocorra entre o período de 30 dias a 21 dias antes da data do embarque. 

 Caso o cancelamento ocorra com menos de 21 dias da data de embarque, poderá haver estipulação de multa 
em percentual superior a 20% mediante a comprovação de gastos efetivamente dispendidos pela Auroraeco. 
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