10 horas

ANDES TRUCK -FULL DAY TOURBem cedo pela manha partimos desde o hotel em direção ao Hotel Villavicencio. O tour nos
leva de visita por alguns lugares especiais desta excepcional reserva natural protegida, que
conta com uma superfície de 62.000 hectares. A reserva é membro da Fundação Vida
Silvestre da Argentina.
Ao chegar à primeira parada, nosso guia fará uma breve introdução sobre o percorrido,
seus principais atrativos e nos entregará os elementos de segurança correspondentes
para poder realizar a atividade. A bordo do Andes Truck visitaremos áreas de preservação
de incrível beleza e inacessíveis para veículos convencionais.
“Balcón”: é uma falha geológica, uma enorme fenda de aproximadamente 80 metros e
sobre a mesma um balcão de observação da falha.
“Mato de cobre”: Ruinas de antigos fornos de fundição de ouro e prata, construídos por
missioneiros jesuítas.
Durante o recorrido faremos um trekking curto para observação da flora e fauna autóctones
e, como se fosse um safari, poder apreciar: guanacos, raposas cinza e colorada, lebres,
roedores locais, gato montês, avestruzes, águias, falcões, e uma enorme variedade de aves.
Ao meio dia tempo para almoço (não incluso). Pela tarde visita guiada ao hotel Termas de
Villavicencio. Posterior retorno a cidade de Mendoza.
INCLUI:
• Transfers regulares dede o centro de Mendoza.
• Circuito em veiculo 4x4
• Minitrekking guiado.
• Capacete, seguro e elementos de segurança
• Guia bilíngue
• Agua mineral.
• Saídas regulares em julho e férias de verão: diariamente
• Saídas regulares durante o resto do ano: quartas, Sexta-feira, sábado, domingo
• Duração: 10 horas
• Saídas a partir das 8 horas. Regresso as 18 horas
NÃO INCLUI:
• TKT Entrada obligatoria a Reserva Natural Villavicencio (inclui visita guiada ao
hotel Villavicencio, 1 hora). AR$ 280 por pessoa. (pesos argentinos)
• Comidas, Refrescos.
CIRCUITO SUJEITO AO ESTADO DOS CAMINHOS DENTRO DA RESERVA.
A saída no Caminhão 4x4 é garantida com um mínimo de 8 passageiros, caso
contrário, é feito em um veículo 4x4 com os mesmos serviços.

España 1152
(5500) Mendoza Ciudad
info@andestruck.com.ar
www.andestruck.com.ar

Telefone: +54.261.4298749
Celular: +54.9.261.6298498
Horário de atendimento:
De segunda a sexta das 9:00 às 18:00
Sábados das 9:00 às 13:00

