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Mendoza – Circuito dos Vinhos 
4 dias / 3 noites 

Saídas: Diárias 

30 anos de experiência e qualidade! 

Nos "Caminhos do Vinho", é possível degustar os mais diferentes tipos e conhecer o processo de suas fabricações, 

percorrendo parte das bodegas para entender porque seu sabor é, às vezes, tão apurado. Há também um museu, 

onde a história da bebida é contada, e almoços e jantares com o melhor do vinho mendocino. 

 
1º Dia – ... / Mendoza 

Chegada em Mendoza, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.  

 
2º Dia – Mendoza 

Café da manhã. Visita de dia inteiro às vinícolas na área de Luján de Cuyo e Maipú. Encontro com o guia, que 

acompanhará todo o passeio. Mais tarde, seguiremos para o oásis agrícola central para visitar duas vinícolas 
correspondentes ao circuito selecionado, percorrendo suas instalações e desfrutando da degustação de seus 

vinhos. O guia mostrará as diferentes variedades da região, seus processos de elaboração, bem como o cuidado, 

envelhecimento e fracionamento de diferentes tipos de vinhos. Ao meio-dia visita à terceira vinícola e almoço 
tradicional com técnicas de degustação. No final da tarde, retorno ao hotel. Hospedagem. 

Opções de visita: zona centro – Lujan de Cuyo, Maipú, Cap Vistalba, Lagarde, Luigi Bosca, Norton, Belasco de 

Baquedano, Decero, Septima.  
IMPORTANTE: As visitas às vinícolas e almoços estão sujeitas a modificações, mantendo sempre a melhor 

qualidade no serviço. 

 

3º Dia – Mendoza 
Café da manhã. Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 

SUGESTÃO: Aproveite o tempo na região para visitar outras vinícolas. 

 
4º Dia – Mendoza / ... 

Café da manhã. Em horário determinado, traslado ao aeroporto e fim de nossos serviços. 

 

 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidade Noites Opção Hotel Categoria 

Mendoza 3 

1 Club Tapiz Bodegas Casa Zolo Primeira 

2 Villa Mansa Wine Hotel &Spa Boutique Primeira 

3 Entre Cielos Luxe Luxo 

 

 

 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 
Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

QUARTO 

DUPLO 

QUARTO 

TRIPLO 

QUARTO 

INDIVIDUAL 

1 10Fev a 31Dez’20 598 594 1.056 2.607 2.590 4.604 

2 

4 a 8Mar’20 
9 a 12Abr’20 

754 645 1.368 3.287 2.812 5.964 

9 a 31Mar’20 670 588 1.201 2.921 2.564 5.236 

1 a 8Abr’20 
13Abr a 30Jun’20 

1Ago a 30Set’20 

577 525 1.014 2.516 2.289 4.421 

1 a 31Jul’20 622 557 1.106 2.712 2.429 4.822 

3 

1 a 5Mar’20 

17 a 21Abr’20 

22 a 31Dez’20 

1.183 1.202 2.225 5.158 5.241 9.701 

6Mar a 16Abr’20 

22 a 30Abr’20 
10Out a 21Dez’20 

1.078 1.099 2.015 4.700 4.792 8.785 

1 a 31Mai’20 

1 a 30Set’20 
650 723 1.159 2.834 3.152 5.053 

1 a 30Jun’20 

1Jul a 31Ago’20 
625 700 1.110 2.725 3.052 4.840 

1 a 9Out’20 769 810 1.397 3.353 3.532 6.091 

À incluir imposto 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 4,36 da data 

de 10/02/2020 e estão sujeitos à variação cambial 

 

O que inclui: 
- 03 (três) noites de hospedagem com café da manhã; 

- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em Mendoza; 

- Passeios em serviço regular com guia local em idioma espanhol; 
- 01 (um) almoço na região das vinícolas; 

- Degustação de vinho na região das vinícolas; 

- Seguro viagem GTA FULL válido por 04 (quatro) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 
75 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 

- O que não estiver especificado como incluído. 
 

 

 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá 

ser feito em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito 

(Mastercard, Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de 

crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou 
Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
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Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  

* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos 

operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do 

Contrato de Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de 

serviços turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 

· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  

Raidho Turismo Viagens Ltda 

 
Observações Importantes 

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos 

países envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de 

imigração dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se 
a apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte 

o site da Polícia Federal; 

- As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos 

internacionais; 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações 
sem prévio aviso. 

 

DOCUMENTOS 
IMPORTANTES 

(para brasileiros) 

ARGENTINA 

 
 

Passaporte 

 
 

 
É permitido o embarque com Cédula de Identidade 

original (RG) original, desde que esteja em bom estado 

de conservação e emitida há menos de 10 anos. Não 

serão aceitas carteiras funcionais (CREA, OAB, CRM, etc), 
ou CNH. 

Visto 

 

 
 

 

Certificado Internacional de 
Vacina contra Febre Amarela 
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