
COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA: GODOY CRUZ x PALMEIRAS 

DIA 23/07/2019 : CHEGADA A MENDOZA & JOGO 

Meet and greet no aeroporto de Mendoza com o motorista da Mendoza Holidays para transfer privado até o seu hotel. 

Check in. 

Pela noite nossa van com mais torcedores irá busca-lo na porta do hotel para leva-lo ao famoso estádio Malvinas Argentinas. 

Esse histórico estádio construído para o mundial da FIFA de 1978 foi inaugurado no mesmo ano de sua realização e já foi 

palco de partidas históricas. Atualmente o estádio é administrado pelo governo da provincia de Mendoza e tem capacidade 

para aproximadamente 42 mil torcedores. 

Após o jogo, em ponto de encontro combinado, nossa van estará esperando os torcedores do nosso grupo para leva-los de 

volta ao hotel. 

DIA 24/07/2019 : VINÍCOLAS DE MENDOZA 

Café da manhã no hotel e manhã livre para explorar a cidade, recomendamos aproveitar o dia para passear pela famosarua 

peatonal e conhecer todas as lojinhas de Mendoza e pegar todas as ofertas de couro, roupa, alfajor e itens tipicos da 

provincia. Para o almoço recomendamos escolher um restaurante no centro, por exemplo, o famoso Azafrán. 

Pela tarde, às 14h nosso guia irá busca-lo no hotel para ir conhecer os famosos caminhos do vinho, iremos conhecer duas das 

regiões vitívinicolas mais famosas de Mendoza: Maipú e luján de Cuyo. 

Vamos ter uma visita guiada e degustação de vinhos argentinos em duas vinícolas, uma de porte maior e outra, para fazer o 

contraste, mais estilo artesanal. Finalizaremos essa excursão em uma olivícola boutique aonde conhecer todos os segredos 

da produção do azeite de oliva e teremos uma linda degustação de azeites, azeitonas, pastas e provaremos cosméticos feitos 

a partir do azeite. 

Retornaremos ao hotel por volta das 19h. 



DIA 25/07/2019 : CITY TOUR 

Café da manhã no hotel e logo às 8.30 am iremos sair junto ao guia em um tour para conhecer tudo sobre a histórica cidade 

de Mendoza, lar do general San Martín, responsável pela libertação do país. Veremos como uma cidade é seu povo, o povo 

sua história, a história seus lugares. Entenderemos como se formou a cidade, em uma área aonde a vegetação desse 

território se caracteriza como um deserto e que sem a intervenção planejada do homem não teria se tornado o que é 

atualmente com suas avenidas, as ruínas de San Francisco prezervadas, Plaza Independencia e plaza satélites, a Área 

Fundacional, o parque General San Martín e o Cerro de la Gloria os quais formam parte do coração urbano da província de 

Mendoza. 

Pouco antes das 13h estaremos de volta ao hotel. 

DIA 26/07/2019 : PARTIDA DE MENDOZA 

Café da manhã no hotel check out e em horário combinado lhe passaremos para buscar e leva-lo ao aeroporto de Mendoza 

para embarque de volta ao Brasil. 

Incluídos: 

• Transfer in e out em privado

• Transfer regular com espera para o estádio no dia do jogo

• Passeio regular de vinícolas e city tour

• Taxas e impostos

Não incluídos: 

• Gastos pessoais e gorjetas

• Passagens áereas

• Entradas para o jogo da libertadores

Valor net por pessoa com hotel Cervantes 3* : USD249

Valor net por pessoa com hotel Intercontinental 5* : USD299Valor net por pessoa em apto. duplo..Hotel Intercontinental 5*: em 10x de USD 352,00
Valor net por pessoa em apto. duplo..Hotel Cervantes 3*: em 10x de USD 293,00
Valor net por pessoa em apto. Duplo
   Hotel Cervantes 3*:              em 10x de USD 29,00

Valor net por pessoa em apto. Duplo
   Hotel Intercontinental 5*:     em 10x de USD 36,00

 em 10x de USD 36,00

Valor net por pessoa em apto. Duplo
   Hotel Cervantes 3*:               em 10x de USD 29,00
   Hotel Intercontinental 5*: em 10x de USD 39,00

Valor net por pessoa em apto. Duplo
   Hotel Cervantes 3*:               em 10x de USD 32,00
   Hotel Intercontinental 5*:


