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A Caminho da Cordilheira dos Andes | 6 DE JANEIRO DE 2020

ARGENTINA...VINHEDOS, MONTANHA E TANGO...
A Argentina tem cidades muito belas para gente conhecer juntos. Córdoba é uma 
delas. Conhecida como a Cidade dos Sinos, com um estilo que mistura a vida moderna 
com os tempos coloniais. Mendoza, �ca ao pé da Cordilheira dos Andes, com muitas 
montanhas e áreas verdes. Um verdadeiro paraíso. O tour passa por Córdoba, 
Mendoza, Cordilheira dos Andes e Buenos Aires.

PROGRAMAÇÃO

06/01/2020 - São Miguel do Oeste, SC
Apresentação às 7h defronte à Extremoeste Tur, para embarque em ônibus leito total, 36 passageiros e 
guia acompanhante, com destino a Córdoba, RA (via Dionísio Cerqueira).

07/01/2020 - Córdoba
Chegada prevista para o meio-dia. À tarde, tour pela cidade visitando os principais pontos turísticos. 
Também conhecida como "Cidade dos Sinos", Córdoba é uma das mais tradicionais cidades da Argen-
tina e possui um estilo próprio que mistura a vida moderna com seu legado dos tempos coloniais. 
Igrejas antigas, o Cabildo e a famosa Universidade Federal de Córdoba, unida com modernos edifícios, 
shoppings, galerias cheias de gente, transformam o visual na "cidade cultura" em algo incrível. Após, 
entrada no hotel selecionado. Pernoite.

08/01/2020 - Mendoza
Após o café, saída para Mendoza, que está localizada ao pé da Cordilheira dos Andes, em terreno extre-
mamente árido, mas com muito verde devido ao sistema de irrigação proveniente do degelo da Cordi-
lheira. Cidade famosa pela produção de vinhos. Chegada em Mendoza no �m da tarde, diretamente ao 
hotel selecionado. Pernoite. 

09/01/2020 - Mendoza
Pela Manhã, vista panorâmica da capital argentina dos vinhos. Uma cidade re�ete o seu povo, a sua história e 
seus lugares. Poderão apreciar a vegetação do território a qual sem intervenção humana seria um deserto, 
além de visitas suas avenidas, Praça da Independência, a Área Fundacional, o Parque Gral, �nalizando com 

San Martín e o Cerro da Gloria, parte do coração urbano da província de Mendoza. À tarde, teremos também 
visita à fábrica de chocolate e Alfajor. Retorno ao hotel. Pernoite.

10/01/2020 - Cordilheira dos Andes
O dia será emocionante, pois subiremos a Cordilheira dos Andes, juntamente com nosso guia, que nos relata 
de forma muito bem humorada toda a história que circunda esta imponente cordilheira. Faremos paradas 
para apreciar a bela paisagem como Las Cuevas, Ponte Inca, mirante do monte Aconcágua e Vila de Uspallata. 
Retorno a Mendoza. Pernoite.

11/01/2020 - Mendoza
Hoje é dia de vinícolas e olivícola, especialidades de Mendoza! Primeiramente, visitaremos a Vinícola Domi-
ciano e depois a Otero Ramos, onde almoçaremos. À tarde, visita à fábrica de azeite de Oliva Pasrai, com 
degustação dos seus produtos. Retorno ao hotel. Pernoite.

12/01/2020 - Mendoza > Buenos Aires
Após o café, seguiremos viagem a Buenos Aires, a capital do Tango. Chegada à noite. Pernoite.

13/01/2020 - Buenos Aires
Acompanhados por um guia local, faremos um o Tour por Buenos Aires. Após o almoço, retorno ao hotel. 
Tempo Livre. À noite, opcional show de tango com jantar. Pernoite.

14/01/2020 - Buenos Aires > Rio Delta do Tigre
Após o café, acompanhados por guia local, deixaremos o hotel com as bagagens e faremos um belo e 
pitoresco passeio de barco pelo Rio Delta do Tigre. Após, visita ao Shopping Unicenter para almoço e 
compras. Retorno a São Miguel do Oeste, SC.

15/01/2020 - São Miguel do Oeste, SC
Previsão de chegada na parte da tarde.

DATAS

Saída em 6 de janeiro de 2020 e retorno no dia 15 de janeiro de 2020.

INCLUI

Transporte ida/volta;
Guia acompanhante desde o Brasil;
Tours mencionados em Mendoza, Cordilheira dos Andes e Buenos Aires com guias locais;
1 pernoite em Córdoba, em hotel categoria 4* com café da manhã;
4 pernoites em Mendoza, em hotel categoria 4* com café da manhã;
2 pernoites em Buenos Aires, em hotel categoria 4* com café da manhã;
Passeio de barco no Rio Delta do Tigre;
Ingresso na Jardineira para acesso ao Cerro da Glória;
Taxa de visita na Olivícola Pasrai, com degustação do produto;
Taxa de visita na Vinícola Domiciano, com degustação dos produtos;
Taxas aduaneiras;
Serviço de bordo: água mineral, balas e bombons;
Apólice de Seguro (ônibus) – Danos Pessoais.

VALOR POR PESSOA

Em apartamentos duplos e triplos:
10 x de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

NÃO INCLUI

Gastos pessoais e extras nos hotéis e o que não consta como incluído. 
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