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      Bem-vindo ao guia de 

Mendoza! Queremos te 

mostrar mais a respeito 

dessa cidade encantadora. 

      Neste guia você poderá 

conhecer mais sobre as 

curiosidades, localização, 

clima.. outono... tá muito 

frio?  

      Temos dicas muito 

legais de como aproveitar 

cada minuto da sua viagem 

e não perder tempo. Vem 

com a gente, vamos 

descobrir um pouco mais 

sobre Mendoza. 

APRESENTAÇÃO 



     Mendoza é encantadora, fica às 

bordas da Cordilheira dos Andes, cheia 

de charme, fica no oeste da Argentina.  

      A cidade de Mendoza se localiza na 

província de Mendoza, na qual é a 

capital, a província é dividida em 18 

departamentos, no total a província tem 

cerca de 1.742.033 habitantes e 

150.839km² de superfície.  

      O "Cerro Aconcágua" se encontra 

aqui, é a montanha mais alta das 

Américas!!! 

LOCALIZAÇÃO 



      A região dos Andes possui um clima 

muito marcado, se é verão, faz muito calor, 

inverno fica muito frio, e as estações da 

primavera e outono são as de temperatura 

boa e gostosa e com as mais belas 

paisagens.  

     Mendoza se encaixa nesse clima, e 

chegaremos por lá no finzinho do inverno, 

portanto pegaremos as temperaturas da 

primavera, e a cidade já está começando a 

dar os sinais das primeiras flores. 

Inverno por lá é uma estação em que 

ocorrem a maior parte das chuvas,e olha 

que são pouquíssimas. A temperatura média 

nesse fim de inverno fica entre 17ºC, sendo 

que na parte da manhã pode começar entre 

6°C a 9°C e a máxima lá pelas 14h da tarde 

pode chegar aos 17°C ou 20°C. 

CLIMA 



      Mendoza é uma cidade que "janta" bem 

tarde, por volta das 21h,os restaurantes 

começam a servir seus jantares e a vida 

noturna mesmo começa por volta das 23h 

que é quando as ruas lotam, e seus pubs e 

bares ganham mais vida. Se você é o tipo de 

pessoa que gosta de um barzinho. seja ele 

com música ao vivo ou não, pra bater um 

papo ou só relaxar do dia, a "Avenida      

      Aristides Villanueva" está para você. São 

cinco quadras  repletas  de  todo tipo de 

bares e pubs, com certeza terá um que você 

irá se apaixonar. 

VIDA NOTURNA 

      Agora se você gosta de uma jogatina, ahhh meu amigo, Mendoza te oferece belos cassinos, prepare-se 

para a emoção de Mendoza. 

Em geral, a região da Plaza Independência, é a região que ferve nas noites mendocinas, e por ali você pode 

ficar até amanhecer que com certeza terá bastante gente pra curtir com você. 



CURIOSIDADES 

Descubra 10 curiosidades 

que nunca lhe contaram 

sobre Mendoza 



1 - "Cerro Aconcágua", a maior montanha das 

Américas se encontra aqui na província de Mendoza, 

é a maior montanha do mundo depois das 

montanhas do continente Asiático, o Aconcágua tem 

6.962 metros de altitude, é um gigante nevado. A 

neve por lá é eterna, e é um absurdo de beleza que 

enche nossos olhos e a memória das máquinas 

fotográficas rsrs. 

 

2 - Ainda sobre o gigante Aconcágua, sabia que a 

pessoa mais velha a completar a escalada, foi um 

senhor de 87 anos chamado Scott Lewis em novembro 

de 2007 e a pessoa mais nova a completar a escalada 

até hoje foi o californiano Tyler Armstrong, em 24 de 

dezembro de 2013... que presente de natal não é 

mesmo?! 

CURIOSIDADES 



3 - Mendoza é um dos maiores produtores de 

vinho da América Latina, seus vinhos são 

referência e são considerados um dos 

melhores do mundo. 

4 - Sabia que em Mendoza chove cerca de 

15 dias POR ANO apenas?! 300mm de 

chuva e nada mais...e o abastecimento de 

água como fica? 

 

CURIOSIDADES 



6 - Pra onde você olhar, terão ótimos vinhos te 

esperando, na cidade a oferta dos melhores 

vinhos é enorme, e você poderá trazer na 

bagagem, são bem baratos e você ainda 

conhece o processo de produção. 

CURIOSIDADES 

5 - O "Cerro de la Gloria" é um morro que fica no topo 

da cidade de Mendoza, nele está o famoso Monumento 

ao Exército dos Andes, que é uma homenagem a 

travessia da Cordilheira, comandada pelo General San 

Martín, que estava em busca da independência da 

Argentina. Além de toda história estar gravada ali, a 

vista da cidade de Mendoza do topo do morro é 

fascinante! 

 



7 - São muitas vinícolas em Mendoza, a região é 

privilegiada pelo clima que dá todo um sabor a mais 

nas uvas e torna tudo encantador e delicioso. 

A região tem mais de 100 vinícolas e muitas delas 

são abertas para visitação e degustação, além de 

um tour explicativo sobre toda a história do vinho 

Argentino e sobre a vinícola em si. 

8 - Cassinos!!!! Se você gosta de uma boa jogada, a 

noite de Mendoza está pra você! A cidade e toda a 

região estão repletas de cassinos...e são muito bons! 
 

CURIOSIDADES 



9 - "Fiesta de la Vendimia" é uma festa que celebra a 

temporada da colheita das  uvas, e por ser a principal 

produtora de vinhos da Argentina, com até 70% dos 

vinhedos do país, a fista da Vendimia em Mendoza é 

grandiosa, linda, colorida, cheia de sons e folclore 

durante os espetáculos que acontecem na cidade e 

arredores. É a coisa mais linda de se ver, tanta cultura 

e história sendo contada em uma festa de proporção 

nacional, é de arrepiar!!! 

CURIOSIDADES 

10 - A cidade é abastecida em sua 

maioria, pela água de degelo que desce 

das montanhas, e com ela, as 

plantações, casas e rios são abastecidos 

e sustentados. 



DICAS 

Dicas valiosas para você 

viver uma experiência 

inesquecível na cidade  



-Parque General San Martín: 

Um dos maiores e mais bonitos parques 

argentinos, é também o mais antigo, e abriga 

inclusive o zoológico da cidade. A visita aqui é 

gratuita, só paga ingresso para a entrada no 

zoológico. Por aqui você pode ter momentos de 

sossego e até fazer um piquenique nos vários 

jardins que se encontram por aqui. 

DICAS 

-Ponte do Inca: 

Esse é um ponto turístico obrigatório pra quem 

passa por Mendoza, a obra da natureza é 

esplêndida, a ponte natural se formou após 

milhares de anos e atravessa um pequeno rio que 

passa na localidade, é uma verdadeira obra de arte 

da natureza. 



DICAS 

- Museu do vinho em Maipu: 

O museu fica na cidade do lado, Maipu, cerca de 10km 

do centro de Mendoza, bem pertinho e é o mais 

importante museu do vinho da América Latina, a 

história é toda contada e podemos ver em cada peça 

alio como se deu a tão famosa qualidade dos vinhos 

argentinos. É uma chuva de cultura e vale muito a pena 

conhecer. 

-Teatro Grego Fran Romero Day: 

O famoso teatro em que acontece a grande "Fiesta de 

La Vendímia", ele fica dentro do Parque General San 

Martín e é aberto para visitação todos os dias. 



COMIDAS TÍPICAS 

Saiba quais são os pratos e 

sabores chilenos 



COMIDAS TÍPICAS 

- Empanadas: é um clássico e uma tradição, uma 

delícia que dá vontade de comer mais, e vale 

experimentar com um bom vinho. 

- Alfajor: outro grande clássico argentino que não 

temos vontade de parar de comer. Em Mendoza, essas 

delícias são feitas com maizena e se dissolvem na 

boca, aquele belo doce de leite argentino como recheio 

e em um piscar de olhos você está no paraíso. Um café 

de fim de tarde em Mendoza com seu alfajor e você vai 

ficar ali pra sempre rsrs... se quiser levar pra casa, não 

deixe de comprar os famosos alfajores da "Entre Dos", 

uma marca local de tradição e uma delícia. 

- Churros Mendocinos!!! Outra iguaria que em Mendoza 

tem um sabor todo especial e que tem tradição, 

"Churrico" é o nome da empresa mais famosa em 

Mendoza, e sim, vale a pena degustar. 



COMIDAS TÍPICAS 

- Parrillas: as parrillas de Mendoza são conhecidas como as 

melhores e mais gostosas de toda a Argentina. Então se você 

gosta de carnes, precisa experimentar. A carne assada nas 

parrillas tem um sabor muito característico e é simplesmente uma 

delícia, pois conserva toda a suculência da carne e o sabor do 

grelhado humm coisa boa!! 

- Passando por Mendoza, é um dever de turista tomar um sorvete 

na sorveteria "Famiglia Perin", com mais de 65 anos de tradição, 

os sorvetes artesanais são muito saborosos e tem pra todos os 

gostos, além de refrescar o calor que faz na parte da tarde, você 

ainda tem o gostinho da tradição local. 

- Aos amantes de café, o "Silla 14 Café" é uma ótima pedida, são 

especializados em café e fazem verdadeiras maravilhas, tanto em 

sabor quanto em decoração do nosso tão amado café. Se você 

quiser uma tarde tranquila, é só sentar numa mesa, escolher seu 

café, pedir um muffin (que é uma maravilha) e degustar com um 

sorriso largo no rosto. 



HISTÓRIA 

Passeie entre o passado e o 

presente relevantes da 

cidade 



  A cidade de Mendoza possui 457 anos de história, e já passou por mudanças de 

região e terremotos; um desses terremotos ocorreu em 20 de março de 1861, e foi tão forte 

que uma grande parte das edificações da cidade foi destruída, o que não os impediu de se 

reerguerem, reconstruírem e se tornaram a linda cidade que vemos hoje em dia, dessas que 

dá vontade de trazer conosco pra casa. Mendoza conserva a bela arquitetura e a história de 

seu povo permanece viva. 

 A cidade é a principal produtora de vinhos da Argentina, produz vinhos de excelente 

qualidade que são reconhecidos mundialmente; a localização e o clima da cidade, levam à 

produção de um vinho maravilhoso. 

Mendoza é a mescla perfeita entre o moderno e o antigo, e nos dá lindas recordações, que 

guardamos pra vida e no coração. 

HISTÓRIA 



     A viagem para Mendoza é 

muito simples de ser feita, já que 

as companhias aéreas, tais 

como; Aerolineas Argentinas, 

Gol, Latam e Avianca, realizam 

voos diários com saída de 

Guarulhos–SP, com conexões 

em Santiago ou Buenos Aires. E 

a documentação exigida é 

apenas o passaporte ou RG 

validos e em bom estado. (a 

vacina contra febre amarela não 

é obrigatória, mas indicada).

       Mas para um aproveitamento completo a Elos Travel sugere a viagem terrestre de carro ou ônibus, já que 

essa forma de transporte oferece uma experiência única e deslumbrante das paisagens que se encontram 

pelo caminho até Santiago, que são tão fascinantes quanto o destino final. 

VIAGEM 

     Clique aqui e veja nossas opções de circuitos terrestres até Santiago:   

http://elostravel.com.br 
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