
Já pensou em conhecer 

Mendoza sem pegar avião?  

Viajar sem sair do lugar?  

 



 
 

Acesso online exclusivo à 
todo o roteiro 

UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA 
 
 
  
 



 

Zuccardi Piedra Infinita 
 
O valle de Uco, no sopé da 
Cordilheira dos Andes, é o 
oásis cultivado com a maior 
altitude. Nesta localização 
privilegiada, as vinhas se 
beneficiam do clima frio e seco 
e da grande amplitude térmica. 
A conjugação de múltiplos 
microclimas, alturas, tipos de 
solo e cuidados com a vinha, 
resulta em múltiplos terroirs. O 
desafio de Zuccardi é 
interpretá-los fielmente para 
expressar sua identidade no 
vinho. 



The Vines of Mendoza 
 
É mais do que um lugar 
extraordinário. É um estilo 
de vida e ser. Enraizado nos 
prazeres de fazer, beber e 
compartilhar vinho, o The 
Vines mergulha você nas 
delícias da cultura argentina, 
na beleza natural rústica e na 
hospitalidade calorosa. 



 
Azafrán 
 
Um lugar onde os sabores e 
aromas se misturam em 
harmonia com a paixão pela 
culinária. Oferecem aos 
visitantes uma experiência 
agradável e memorável. 
Interpretam a cozinha 
tradicional argentina com 
respeito, para que cada prato 
combine o ingrediente mais 
puro e essencial com a 
liberdade de cozinhar sem 
regras ou suposições. 



 
Cavalgada nas Montanhas 
 
Uma deliciosa Cavalgada 
pelas montanhas e vinhedos 
de Mendoza. 
Uma experiência que 
combina o melhor da 
vinificação com um toque de 
vida no campo. O passeio 
pelas vinhas, permite 
conhecer todos os segredos do 
cultivo de uvas e produção de 
vinho. 
 



 
Zuccardi Santa Julia 

 
Vamos conhecer a flora, a 
fauna e toda a biodiversidade 
de olival orgânico localizado 
em Maipú, com um passeio de 
bicicleta entre as oliveiras, 
visita ao moinho de óleo, 
degustação de azeites extra 
virgens e muito vinho 
 



 
1884 Francis Mallmann 
 
Um dos mais conhecidos chefs 
da América Latina, conhecido 
como ‘o mestre dos fogos’. 
Seu restaurante é apontado 
como o melhor em Mendoza 
nas principais publicações de 
viagens de todo o mundo. 
Localizado em uma antiga 
vinícola, cria um cenário 
pitoresco e um clima histórico. 



 
Bodega Chakana 
 
O estilo de elaboração da 
Chakana utiliza o critério de 
intervir o menos possível nos 
processos de fermentação, 
usando leveduras indígenas, 
minimizando intervenções e 
favorecendo o uso de materiais 
porosos no envelhecimento, a 
fim de preservar o caráter do 
vinho. 



Produtor de Mudas 
 
Onde tudo começa.  



 
Bodega Salentein 
 
As propriedades da Bodega 
elevam-se nas encostas do 
Valle de Uco.  
As características do local: 
sua importante elevação, 
solos aluviais, dias 
ensolarados e noites frias, 
oferecem um microclima 
ideal para o cultivo das 
vinhas e o 
desenvolvimento de uvas 
Malbec da mais alta 
qualidade. 



Se há uma maneira de fazer vinho em seis metros quadrados, La Azul é o 
exemplo perfeito. Uma pequena boutique de vinhos, onde você pode acompanhar 
todos os processos em um único local, em um tour personalizado. 

Bodega La Azul 



 
Andeluna 
 
Grande e moderna 
vinícola de 80 hectares, 
se dedica a fazer vinhos 
encorpados, e se 
concentra em variedades 
do Velho Mundo, como 
Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet 
Franc, Merlot e 
Chardonnay, bem como 
o Torrontés, 
reconhecido varietal 
branco argentino.. 



Plantação de vinhedos 
 
Aprenda tudo que é 
necessário para ter um 
vinhedo todinho seu 
 



 
Bodegas Caro 
 
Uma associação entre 
duas culturas, 
duas famílias e duas 
castas " 
Os Domaines Barons de 
Rothschild (Lafite) e a 
família Catena têm 
como objetivo, 
selecionar os melhores 
terroirs capazes de 
ampliar a aliança entre 
malbec e cabernet 
sauvignon. 



 
Bodegas Chandon 
 
Um estilo único e 
incomparável: sua origem 
francesa é o selo que a 
exalta, é o espírito 
inovador da Möet & 
Chandon. 
São séculos de aprendizado 
e conhecimento exibidos 
com sabedoria e paixão. 
  



Roteiro 

 
Dia 01:  Gastronomia noValle de Uco 
Zuccardi Vale do Uco com almoço - bate papo com um dos membros Zuccardi 
The Vines  - conhecendo um projeto inovador e aprendendo como empreender seu 
próprio vinhedo 

 
 
 

Dia 02:   Día de vinho e asado no Valle de Uco 
La Azul - Uma maneira de fazer vinho em seis metros quadrados! 
Andeluna com Almoço  - grande e tradicional com seus 80 hectares de vinhedo 
Salentein - Um papo com o enólogo Pepe Galante 
Asado em casa Tapera - com Francisco (engenheiro agrônomo) 

 
 
 

Dia 03:  Experiencia aventura en Valle de Uco 
Cabalgata amanecer - um nascer do sol nas Montanhas de Mendoza 
Asado Campero na Montanha 
Jantar na Azafran - uma experiência gastronômica intensa 
 
 
 

 



Dia 04:  Vinho em Chacras de Coria 
Chakana - vinhos orgânicos com o engenheiro agrônomo Facundo   
 Bonamaison 
Almoço na Casa Vigil 
Bodegas Caro  
Jantar 1884 - considerado a melhor gastronomia em Mendoza 

 
 
 
 

Dia 05: Azeites , espumantes e passeio em Mendoza 
Bike pelo Olival – Zuccardi Santa Julia - uma degustação entre os 
vinhedos Zuccardi 
Chandon - saiba tudo sobre a fabricação de espumantes  
Conhecendo a cidade de Mendoza  

 
 

 
 



Investimento:  
Apenas R$50 
              *Sócios da House of Wine tem desconto 
 
 

O que está incluído: 
Acesso direto a todo conteúdo do roteiro através do 
instagran: lives, stories, posts. Fique por dentro de 
tudo que acontece ao vivo. 
Sorteio de vinhos ícones 
Descontos exclusivos em produtos anunciados 
durante a viagem 
 
 
Link para inscrição: 

https://www.sympla.com.br/uma-incrivel-
viagem-a-mendoza-sem-sair-de-casa__677697 
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