
Desde seus inícios a vitícola persegue um caminho 
fortemente marcado pela sua obsessão e respeito pela 
natureza. As raízes italianas do mesmíssimo Roberto 
Cipresso, têm um aporte fundamental como cimento 
ideológico que se viu potenciado a partir do pensamento 
grupal, a experiência e resultados enológicos. Hoje a 
vitícola imprime um carimbo inconfundível em cada um de 
seus vinhos, resultado de anos de coerência e trabalho 
mancomunado. 

A 10 minutos da cidade de Mendoza, situado em Perdriel, a zona que dá o melhor Malbec 
do mundo. Este tour propõe conhecer de perto os vinhedos de três vitícolas: Achaval Ferrer, 

Matervini e Renacer, Esta vez o faremos a pé. Duas caminhadas entre os vinhedos para 
descobrir suas parreiras, cachos de uva, sulcos, conhecer a importância do solo, a alta 

luminosidade e o clima. Também saborear as uvas e sentir seus aromas e, por suposto, 
degustar seus vinhos. Esta é a primeira excursão deste tipo em Mendoza.

É o novo empreendimento de Santiago Achával e 
Roberto Cipresso. Nasceu no ano 2008 com uma grande 

inquietude, “O que vem depois do Malbec?”. Sua 
resposta foi: “Mais Malbec!, de diversos lugares, com 

distinto caráter”. Matervini demonstra como partindo de 
uma mesma variedade, as uvas de solos distintos 

produzem vinhos de caráter absolutamente diferente.
Se elaboram seis vinhos de uma mesma

intensidade e distintas geologias. 



· Traslados privados.
· Serviço de guias especializados em vinhos. 

· Visita à Vitícola Achaval Ferrer com
degustação de vinhos.

· Passeio a pé com guia, desde Achaval Ferrer, 
pelos vinhedos, até a vitícola Matervini.

· Visita à Vitícola Martervini com
degustação de vinhos.

· Passeio a pé com guia, desde Martervini entre os 
vinhedos, até a vitícola Renacer. 

· Visita à Vitícola Renacer com almoço. Inclui 
Menu de 3 passos maridados com vinho (Entrada, 

prato principal e sobremesa). 
· Saídas de Segunda a Sábados.

Requer reserva prévia. 
· Inclui: garrafa de água e chapéu. Se recomenda 

vestimenta e calçados cômodos

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

O Malbec já tem alcançado suas expressões 
surpreendentes de alta qualidade na Argentina. Renacer 
conta com 29 hectares de vinhedos plantados com Malbec, 
alguns deles de mais de 50 anos e com uma produção de 
menos de 8 toneladas por hectare. Renacer, que já foi 
premiada pela sua arquitetura e paisagens, oferece um 
almoço com menu de 3 passos com vinho. (Entrada, prato 
principal e sobremesa)
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