
EXCURSIONES:
SPA FULL DAY TERMAS DE 

CACHEUTA
                          

O hotel termas Cacheuta nos abre as portas para disfrutar de um dia de relax num dos 
serviços mais sofisticados e completos do mercado turístico mendocino: Spa full day.A 

atividade começa nas primeiras horas da manhã onde poderemos fazer uso de todas as 
instalações que conformam o circuito de spa:  piscinas naturais cobertas e ao ar livre, com 

temperaturas de 30 a 40 c°, onde poderá disfrutar de: Gruta Termal, cascatas, 
hidromassagens, cama de borbulhas, vulcões, canto de duchas, piscina de água de 

manancial fria, pedilúvio e caminho de sensações, solário natural, piscina de natação com 
água termal, e aplicação de lama termal as vezes que a gente deseje. O almoço tipo bife 

chega em horas do meio-dia para saborear variedades de pratos regionais: completo 
churrasco à lenha (carne vacuna, de frango, de leitão, de cordeiro e embutidos tradicionais) 
verduras, hortaliças e saladas, preparadas ao vapor, batatinhas fritas, assadas e confeitadas 

e para finalizar sobremesas de receitas mendocinas. Durante toda uma tarde seremos 
mimados com os melhores serviços e comodidades que nos brinda o reconhecido hotel 

Mendocino.

Informação adicional
● Dias de saída: Todos os dias
● Duração: 9 horas aproximadamente
● Horário de saída: a partir das 08:45 am com 

regresso aproximado às 18:00 pm.
● Pick up: Dentro do raio cêntrico da cidade.
● Idioma: Espanhol e Inglês.
●  inclui almoço. 
● Apto para maiores de 15 anos.
● As bebidas, batas de banho e outros serviços 

(massajes) não estão inclusos na tarifa. O 
passageiro pode contratá-lo no destino.



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

Inclusões
●  Transporte em modernas unidades equipadas 

com ar condicionado e calefação
●  Circuitos de spa e lama terapia
●  Almoço buffet (não inclui bebidas)
● Toalhas inclusas no serviço.

Recomendações para o 
turista

● Levar vestimenta e calçado cômodo (traje de 
banho e proteção solar)

● Ante qualquer eventualidade, comunicar-se com 
o nosso departamento de tráfico e logística.

● Levar consigo documentação, dinheiro à vista ou 
cartão de crédito.
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