
● Potrerillos
● Uspallata
● Puente del Inca
● Penitentes
● Mirador del Aconcagua
● Las Cuevas
●        El Cristo Redentor (visitas na época de verão 

dezembro a março)

Disfrute a maravilhosa paisagem da montanha no seu máximo esplendor. Esta excursão é considerada 
uma das mais populares na região. Está compreendida entre Mendoza e a fronteira com Chile. Durante 

seu caminho encontrará lugares de encanto; Potrerillos e Uspallata, ambos possuem uma riqueza e 
função vital para o  estado. Ao longo do percurso, faremos uma parada no Centro de ski Penitentes para 

apreciar a neve na temporada invernal. Mais na frente, nos encontraremos, às margens do nosso percurso, 
com a Puente del Inca:formação rochosa que representa uma ponte natural rodeada de vertentes de 

águas termais. Também observaremos a través de um magnífico mirante, o cerro Aconcagua, o pico mais 
alto de América com 6962 msnm.Finalmente, seguindo o caminho pela rota internacional, encontraremos 

o complexo aduaneiro os Horcones e mais a frente, já no limite com Chile finalizamos nosso percorrido 
nas Cuevas construída com um estilo Europeu, onde realizaremos uma parada um almoço mendocino 

num restaurante típico de montanha.

● Dias de saída: Todos os días.
● Duração: 10 horas aproximadamente.
● Horário de saída: A partir das 7:30am com regresso 

aproximado às 19:00pm
● Pick up: Dentro do raio céntrico da cidade
● Idioma: Espanhol e Inglês.
● Apto para toda a família.
● Não inclui almoço. 
● Pessoas com problemas cardíacos e mulheres 

grávidas ou alguma outra patologia consultar com seu 
médico.

● A empresa não se responsabiliza pela compra ou 
aluguel de serviços adicionais não incluídos na tarifa.

 



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

● Transporte em modernas unidades equipadas 
com ar condicionado e calefação

● Guia bilíngue durante todo o percurso.

● Usar vestimenta e calçado cômodo adequado 
para a época do ano, balas, água mineral, 
protetor solar e chapéu.

● Ante qualquer eventualidade, os passageiros 
poderão comunicar-se com o nosso 
departamento de tráfico e operações.

● Levar consigo documentação e dinheiro.
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