
·Días de saída: Segundas a domingos.
· Duração: 8 horas.
· Horário de saída: A partir das 9 am regressando  17pm 
aproximadamente.
· Época: Todo el año.
· Vitícolas sujeitas a disponibilidade e confirmação.
 

No tour serão visitadas 3 vitícola da cidade de Maipú incluindo almoço maridado com vinhos da 
vitícola e tour, em cada vitícola com guia especializado. A degustação será da linha clássica ou 
padrão da vitícola.

Opções de vitícolas a escolher: El enemigo, Santa Julia (zuccardi), Trapiche, Trivento, Benegas, 
Carinae, Don manuel villafañe, Lopez, Sin fin, Tempus Alba, Domain St Diego.

.

· Translado em modernas unidades equipadas com ar 
condicionado e calefação.

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

passos numa terceira.
 . 



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 tão só 15 quilômetros da cidade de Mendoza 
se acha a fina cidade de Maipú, cuja tradição 
vitivinícola é vista hoje salpicada por novos 
empreendimentos turísticos familiares e  
vitícolas, muitas delas focadas agora na 
gastronomia e a produção de vinhos orgânicos. 
O clima de Maipú é temperado e árido, com 
tendências a cálido. Este clima tem 
consequências diretas nos cultivos, na sua 
maioria da vide. Porém, um sem número de 
acequias (valos) transportam água a todas estas 
terras. Maipú é parte da Grande Mendoza e 
junto com Luján formam a “Primeira Zona 
Vitivinícola”, se cultivam uvas de alta qualidade 
A Rota do Vinho é um dos atrativos que tem a 
cidade. Ano pós ano se somam novas 
alternativas aos circuitos tradicionais, para 
conhecer as vitícolas. A Rota da Oliva é outro 
dos grandes acertos desta cidade. Percorrendo 
diversos empreendimentos familiares se 
aprende todo sobre a azeitona e os produtos e 
derivados que provem dela, entre estes o 
cobiçado azeite de oliva. 
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