
Vamos percorrer a Área Fundacional, 
cidade an� a,epicentro do terremoto 
de 1861. Centro de Mendoza com as 

cinco praças mais emblemá� as, 
Bairro Cívico,Parque General 

San Mar�n e orro da Glória, 
Lago, Fonte dos Con�ne tes 

e Estádio da Copa do 
Mundo- Aldeia Olímpica.

Vamos visitar duas vinícolas da microrregião 
de Maipú e Luján de Cuyo onde faremos  uma 
visita guiada interessante que terminará com 
uma deliciosa degustação de vinhos. Depois 
vamos visitar uma Olivícola, agroindústria 

em expansão, premiada, onde vamos descobrir 
os segredos da oliveira através de uma 

visita guiada.

Vamos sair de manhã em direção à 
microrregião de Maipú , onde visitaremos 

em primeiro lugar a Vinícola López , 
empresa familiar presente desde as origens 

da vitivinicultura na nossa província.
Depois continuaremos com a vinícola El 

Enemigo, localizada na zona de Chachingo, 
sendo uma das vinícolas mais premiadas de 

Mendoza. Como toque final da nossa excursão, 
vamos almoçar no lugar, em Casa Vigil, uma 

experiência única para desfrutar da 
gastronomia argentina e os deliciosos 

vinhos do famoso enólogo 
internacional Alejandro Vigil.
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Percurso total 50 kms. 
*Excursão dia inteiro. O almoço está incluído.

Percurso total 65 kms. 
*Excursão meio dia, pela tarde.

Percurso total 35 kms.
*Excursão meio dia, à tarde.



Essa é a excursão mais impactante da nossa província. 
Vamos nos dirigir à Alta Montanha pela Rota 82 atravessando 

o Túnel  de Cacheuta e depois, pela Rota 7, vamos percorrer 
o caminho para o Chile,vamos ver o Lago do Dique Potrerillos, 
passando pela localidade homônima, até chegar ao Povoado 

de Uspallata.Vamos con�nua o passeio atravessando a 
Ponte histórica de Picheuta, Punta de Vacas, Estação de

esqui Los Penitentes, Puente de Inca, Mirante do Aconcágua - 
a montanha mais alta de América-, até chegar ao limite 

com Chile no Povoado Las Cuevas. 
Vamos almoçar (não incluído) em restaurantes 

de alta montanha.

Percurso total 430 kms.
*Excursão dia inteiro. As refeições não estão incluídas.

Percurso total 650 kms. 
*Excursão dia inteiro. As refeições não estão incluídas. 

Percurso total 100 kms. 
*Excursão meio dia, de manhã.

Percurso total 40 kms. 
*Excursão dia inteiro. O almoço está incluído, 
as bebidas não. Só para maiores de 15 anos.
Não inclui roupões de banho, chinelos ou massagens. 

Vamos sair cedo de manhã pela Rota 40 em direção ao Sul. 
Vamos chegar em San Rafael ,centro do Sul mendocino, 
que fica a 243 km.Depois de um breve passeio, vamos 

con�nua em direção ao Oeste pela Rota 40 até o povoado 
de El Nihuil, onde vamos ver o Dique El Nihuil, começo do 

passeio do Cânion do Atuel, formação natural erodida pelo 
vento e o Rio Atuel. No final do Cânion fica Valle Grande,

úl�mo dique do omplexo de desenvolvimento hidrelétrico 
Los Nihuiles. Perto do dique está o centro turís� o 
Valle Grande,  onde vamos almoçar (não incluído)

SSaindo em direção ao Norte da cidade , pela an� a Rota 40, 
vamos chegar até a Pampa de Canota, mas antes passaremos 
pelo monumento de Canota, que marca a divisão de colunas 

do Exército Libertador, perto do cruzamento para o Chile. 
Con�nuando na ota, passaremos pela fábrica de engarrafamento 

de água mineral e chegaremos à quebrada de Villavicencio, 
na cordilheira,onde vamos conhecer o Mirante e, subindo 

entraremos ao parque do an� o Hotel Termas de Villavicencio, 
emblema da água mineral homônima.

Essa excursão vai permi� você desfrutar de um circuito composto 
por um conjunto de piscinas cobertas e ao ar livre com temperaturas 

de 30° a 40° C. Para chegar até Termas de Cacheuta vamos nos 
dirigir pela Rota 82 e atravessar o Túnel de Cacheuta. 

Esse spa está situado na Cordilheira dos Andes , nas margens 
do Rio Mendoza e lá você poderá tomar banhos de imersão num 
circuito de piscinas termais, chuveiros,lama térmica,vaporarium.

Vamos desfrutar de um almoço crioulo e con�nuaemos 
com o circuito do spa à tarde
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