
EXCURSIONES:
CIDADE E ARREDORES

ITINERÁRIO
● Área fundacional
● Praça Pedro del Castillo
● Ruinas de San Francisco
● Praça Independencia e arredores
● Bairro Cívico
● Parque general San Martin

Este circuito está desenhado para quem esteja de visita pelo estado, disfrute de uma 
cidade moderna e ilustrada por suas imensas árvores, valos e sua destacada limpeza em 

cada um dos seus lugares a visitar. 
O passeio começa na Área Fundacional de Mendoza, coração do centro histórico da Cidade 
Antiga. Logo, nos dirigimos até a “Nova Cidade” onde visitaremos as diferentes praças e o 

centro cívico, no qual se encontra a Bandeira do Exército de Los Andes, símbolo máximo da 
Gestão Libertadora e primeira bandeira independente de Sul-américa.

Continuamos nosso passeio até o Parque General San Martín, conhecido como o pulmão 
da cidade e que atualmente, abarca 307 hectares cultivados, 17 km de percorridos e 82 

hectares de expansão. No parque poderemos apreciar distintas fontes de água de delicada 
arquitetura com diferentes tamanhos e formas, limitado por uma exuberante vegetação.

Culminaremos o nosso passeio no Cerro da Gloria, onde se encontra o monumento 
histórico ao Exército de los Andes que rende homenagem à exitosa campanha libertadora.



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

INCLUSÕES

● Transporte em modernas unidades equipadas 
com ar condicionado e calefação.

● Guia bilíngue durante todo o percurso.

RECOMENDAÇÕES 
PARA O TURISTA

● 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, dinheiro e cartão de 
crédito. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL
● Dias de saída: Terças, quintas, sábados. 
● Duração: 4 horas aproximadamente.
● Horário de saída: A partir das 8:30am com 

regresso aproximado às 01:00 pm.
● Pick up: Dentro do raio cêntrico da cidade.
● Idioma: Espanhol e Inglês
● Apto para toda a família. 
● Não inclui almoço.
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