
·Dias de saída: Segundas a domingos
· Duração: 5 horas
· Pick up: A partir das 9:00 am regressando  às 13:00 pm 
aproximadamente.
· Vinicolas sujeitas a disponibilidade e confirmação.
.

Este tour está desenhado para quem deseje fazer uma excursão de vinhos de alta gama de 
meio dia, é uma excelente alternativa para aqueles que precisem voltar cedo ou ter a 
manhã livre, já que também se pode realizar pela tarde. Serão visitadas 2 vitícolas das 
zonas vitivinícolas de Luján ou Maipu ,aprendendo do mundo do vinho com visitas guiadas 
e degustações clássicas.

Opções de vitícolas a escolher: Achaval ferrer, Alta vista, Caelum, Carmelo patti, Casarena, 
Chandon, Clos de chacras, Dominio del plata, Finca decero, Kaiken, Lagarde luigi bosca, 
Mendel, Nieto Senetiner, Norton, Ojo de agua, Renacer, Ruca Malen, Pulenta Estate, 
Séptima, Terraza dos andes, Huarpe, Sottano, Matervini, Tapiz.

· Traslado em modernas unidades equipadas com ar 
condicionado e calefação

· Serviço de guia especializado em vinhos.
· Visita e degustação clássica em duas vitícolas

. 



reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

·  Levar vestimenta e calçado cômodo.
· Ante qualquer eventualidade, comunicar-se com o nosso 
departamento de tráfico e logística.

A apenas 15 quilômetros da cidade de Mendoza 
está a charmosa cidade de Maipú, cuja tradição 

vinícola é hoje pontuada por novos 
empreendimentos turísticos familiares, 

vinícolas, muitos deles agora voltados para a 
gastronomia e a produção de vinhos orgânicos. 

O clima em Maipú é temperado árido, com 
tendência ao calor. Esse clima tem 

consequências diretas nas lavouras, 
principalmente na vinha. No entanto, inúmeras 
valas levam água para todas essas terras. Maipú 

faz parte da Grande Mendoza e junto com 
Luján formam a “Primeira Zona Vitivinícola”, 

cultivam-se uvas de alta qualidade.A Rota do 
Vinho é um dos atrativos que a cidade tem. Ano 

após ano, novas alternativas se agregam aos 
circuitos tradicionais, para conhecer as 

vinícolas. A Rota das Oliveiras é outro dos 
grandes sucessos desta cidade. Passando por 
vários negócios familiares, você aprende tudo 

sobre a azeitona e os produtos e derivados que 
dela derivam, inclusive o cobiçado azeite.
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