
 

	 Mendoza	 é	 o	 centro	 da	 região	 vinícola	 mais	 im-

portante	da	Argentina.	Como	tal,	tornou-se	um	desti-

no	muito	procurado	por	enoturistas	de	todo	o	mundo.	

O	contingente	de	brasileiros	que	a	visita	–	e	o	número	

de	agências	de	turismo	que	oferecem	pacotes	especí-

ficos	para	 conhecê-la,	 via	Buenos	Aires	 ou	Santiago	

do	 Chile	 –	 é	 cada	 vez	 maior.	 As	 sugestões	 a	 seguir	

têm	por	objetivo	fornecer,	aos	enoturistas	brasileiros,	

informações	 complementares	 àquelas	 oferecidas	 por	

guias	de	turismo	convencionais.
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Enoturismo



150	 pesos	 (menos	 de	 50	 dólares)	

por	 um	 menu	 de	 quatro	 pratos	

(mais	 sobremesa),	 harmonizados	

com	 igual	 número	 de	 vinhos.	 O	

mesmo	esquema,	obviamente	com	

preços	 diferentes,	 é	 seguido	 em	

vinícolas	como	Ruca Malén,	Fa-

mília Zuccardi	e	nos	restaurante	

Urban,	 da	 vinícola	 O. Fournier,	 e	 Bistrô La Tu-

piña,	 da	 vinícola	 Altus,	 ambos	 em	 Tupungato.	 em	

todos	 eles,	 o	 ideal	 é	 conjugar	 o	 almoço	 (nem	 todos	

abrem	 para	 o	 jantar)	 com	 uma	 visita	 à	 própria	 viní-

cola.	A	mais	recente	adição	a	essa	lista	é	o	restaurante	

da	Séptima,	vinícola	que	pertence	ao	grupo	espanhol	

Codorniu,	que,	além	de	espumantes,	como	seria	de	se	

esperar,	também	produz	vinhos	tranqüilos.

	 embora	não	pertença	à	vinícola,	o	restaurante	Tu-

pungato Divino	 fica	 no	 meio	 dos	 vinhedos	 da	 Jean	

Bousquet.	ele	surpreende	por	seu	menu	de	alto	nível,	

além	da	vista	espetacular	da	imponente	cordilheira	dos	

Andes.	Mas	o	Tupungato	Divino	só	vale	a	ida	até	lá	se	

o	objetivo	também	for	o	de	visitar	algumas	das	viníco-

las	próximas,	 já	que	a	 região	está	a	quase	duas	horas	

de	carro	de	Mendoza.	entre	elas,	além	da	própria	Jean	

Bousquet,	Andeluna,	Finca	Sophenia,	Masi	Tupungato	

e	Salentein.	No	caminho	que	 leva	a	Tupungato,	o	la	

posada	del	Jamón,	em	Tunuyán,	é	um	tradicional	res-

taurante	na	região	do	vale	de	Uco.

	 Não	tão	distantes,	pois	distam	cerca	de	meia	hora	de	

Mendoza,	ficam	dois	dos	mais	reputados	restaurantes	

situados	em	vinícolas	da	região:	o	La Bourgogne,	na	

vinícola	Vistalba	(Carlos	pulenta)	e	o	Terruños,	no	

c l u b 	 Ta p i z ,	

da	 vinícola	 do	

mesmo	 nome.

	 importante:	

como	 os	 res-

taurantes	 de	

vinícolas,	 em	

geral,	 não	 são	

muito	 grandes,	

é	 fundamental	

reservar, 	pelo	menos	na	véspera.

	 De	 volta	 à	 cidade,	 novos	 endereços	 vieram	 se	

juntar	 aos	 já	 conhecidos	 1884,	 do	 chef 	 Francis	

Mallmann,	 na	 vinícola	 escorihuela,	 Azafrán	 (que	

tem	loja	de	vinhos),	Mi Tierra	 (que	oferece	 flights	

com	 três	 vinhos	 cada	 para	 acompanhar	 os	 pratos)	

e	 Francesco.	 Um	 dos	 mais	 curiosos	 é	 o	 743,	 que	

fica	 numa	 rua	 de	 bairro,	 sem	

placa	 na	 porta.	 portanto,	 é	 me-

lhor	 ir	 de	 táxi	 e	 verificar	 se	 o	

motorista	conhece	a	 localização	

do	 restaurante.	 Do	 mesmo	 chef 	

do	 restaurante	 da	 Ruca	 Malén,	

Luca Bustos,	 o	 743	 propõe	

um	 menu	 de	 muitos	 “passos”	

(etapas)	 em	 que	 cada	 prato	 é	

harmonizado	 com	 mais	 de	 um	 vinho,	 para	 se	 ava-

liar	 a	 melhor	 compatibilização.	 Figuram	 ainda,	 na	

nova	safra	de	restaurantes	de	Mendoza,	Anna Bis-

tro	 e	Sofia,	 ambos	dedicados	à	chamada	culinária	

“contemporânea”,	 e	 o	 El 23.	 este	 último	 se	 apre-

senta	 como	 bar	 de	 vinhos	 e	 restaurante	 de	 tapas	 e	

funciona	 num	 gostoso	 pátio,	 sobretudo	 nos	 meses	

mais	 quentes,	 anexo	 à	 nova	 loja	 de	 vinhos	 Winery.

	 Fora	do	 centro,	mas	 ao	alcance	de	um	 táxi,	 vale	

a	pena	conhecer	o	Almacen del Sur	e	o	Cava del 

Cano.	 O	 primeiro,	 em	 Maipú,	 é	 um	 misto	 de	 res-

taurante	 e	 loja	 de	 comestíveis	 finos;	 o	 segundo,	 em	

luján,	tem	um	menu	que	começa	com	enorme	varie-

dade	de	antipastos.	Já	o	Las Negras	é	considerado	

um	dos	melhores	restaurantes	de	Chacras	de	Coria.		

	

Hotéis
	 Até	recentemente,	a	cidade	dispunha	de	um	úni-

co	 hotel	 5	 estrelas,	 o	 Park Hyatt Mendoza.	 em	

2008,	 num	 curto	 espaço	 de	 tempo,	 ganhou	 mais	

dois:	 o	 novíssimo	 Sheraton Mendoza,	 mais	 dis-

tante	 do	 centro,	 e	 o	 Diplomatic,	 bem	 central,	

com	 inauguração	 prevista	 para	 este	 final	 de	 ano.

	 para	 quem	 prefere	

hotéis	 menores,	 estilo	

boutique,	duas	boas	op-

ções	 são	 o	 moderno	 e	

funcional	Villaggio	 (26	

apartamentos),	 a	 duas	

quadras	 do	 Hyatt,	 e	 o	

Bohemia,	 que	 dispõe	

de	 apenas	 8	 aparta-

mentos.	 este	 último	

não	é	tão	central	como	

o	 primeiro,	 mas	 fica	

próximo	 à	 entrada	 do	

parque	 San	 Martin,	

uma	 das	 atrações	 da	

cidade.	 Na	 linha	 mais	

econômica,	o	NH Cor-

dillera,	 que	 pertence	

a	 uma	 cadeia	 inter-

nac iona l , 	 p re sen te	

também	 em	 Buenos	

Aires,	 garante	o	 con-

forto	 necessário	 (sem	

m u i t o s 	 l u x o s ) 	 e 	 ó t i m a 	 l o c a l i z a ç ã o .	

	 pouco	 conhecido	 pela	 maioria	 dos	 turistas	 bra-

sileiros	 que	 visitam	 Mendoza,	 o	 descolado	 bairro	

de	 Chacras	 de	 Coria,	 distante	 15	 minutos	 de	 car-

ro	do	 centro	da	 cidade,	 também	oferece	boas	 alter-

nativas	 de	 hospedagem,	 como	 Finca Adalgisa	 e	

Lares de Chacras.	 A	 primeira	 abriga	 um	 B&B	 e	

uma	 vinícola-boutique;	 o	 segundo	 é	 uma	 charmosa	

pousada.	 Como	 não	 são	 baratos	 e	 estão	 um	 pouco	

mais	distantes	do	centro	da	cidade,	ambos	só	valem	

a	 pena	 para	 quem	 gosta	 de	 curtir	 o	 próprio	 hotel.

	 Se	 ficar	 próximo	 ao	 centro	 da	 cidade	 não	 é	 um	

pré-requisito	 e,	 mais	 importante,	 se	 dinheiro	 não	 é	

problema,	o	Cavas Wine Lodge	 (diárias	 acima	dos	

400	 dólares)	 é	 quase	 imbatível.	 localizado	 em	 meio	

aos	vinhedos	do	distrito	de	lujan	de	Cuyo,	é	um	ho-

tel-spa	 de	 alto	 luxo	 com	 apenas	 14	 apartamentos.	

Mas,	nesse	caso,	é	recomendável	que	o	visitante	alu-

gue	um	carro	para	faci-

litar	 os	 deslocamentos	

e	 visitas	 às	 inúmeras	

vinícolas	(Melipal,	Do-

mínio	 del	 plata,	 Be-

lasco	 de	 Baquedano	 e	

Catena	 Zapata	 são	 al-

gumas	 delas)	 localiza-

das	 nas	 proximidades.

	 para	 os	 verdadeiros	

enoturistas,	 ficar	 hos-

pedado	 numa	 vinícola	

pode	 ser	 um	 grande	

atrativo	 a	 mais.	 Nesse	

caso,	 vale	 a	 pena	 con-

siderar	 a	 Posada Sa-

lentein,	na	vinícola	do	

mesmo	 nome,	 em	 Tu-

nuyán,	no	vale	de	Uco,	

região	 mais	 fria	 e	 mais	

próxima	 à	 cordilheira,	

a	 80	 quilômetros	 de	

Mendoza.	Outra	opção	

é	a	charmosa	e	recém-inaugurada	pousada	Casa An-

tucura,	na	vinícola	Antucura,	 em	Vista	Flores,	antes	

usada	como	casa	de	campo	pelo	casal	de	proprietários.

RestauRantes
	 Com	o	crescimento	do	número	de	 turistas	que	vi-

sitam	Mendoza,	aumenta	também	o	número	de	novos	

restaurantes	–	 e	 em	muitas	 vinícolas	da	 região.	esses	

últimos	 têm	como	atrativo	de	adicional	o	 fato	de,	em	

geral,	oferecerem	menus	harmonizados	com	os	vinhos	

produzidos	 no	 próprio	 local.	 Um	 dos	 mais	 novos	 é	 o	

da	recém-inaugurada	vinícola	Melipal,	onde	se	pagam	
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onde CompRaR
(vinHos e pResentes)
	 em	princípio,	é	melhor	comprar	os	vinhos	que	se	deseje	

trazer	nas	lojas	especializadas	de	Mendoza	(existem	várias),	

ao final da viagem, do que nas próprias vinícolas visitadas, 

ainda	que	o	preço	seja	um	pouco	maior.	

primeiro,	porque	se	evita	a	compra	me-

ramente	 por	 impulso;	 segundo,	 porque	

é	possível	encontrar	vinhos	de	pequenas	

vinícolas,	 que	 nem	 sempre	 recebem	 vi-

sitantes;	 terceiro,	 por	 um	 aspecto	 prá-

tico.	Hoje,	não	é	mais	permitido	carre-

gar	 vinhos	 na	 bagagem	 de	 mão,	 a	 não	

ser	que	sejam	comprados	no	Free	Shop	

(o	 de	 Mendoza	 é	 bastante	 limitado).	 É	

obrigatório	despachá-los	como	bagagem	

desacompanhada.	 e	 as	 lojas	 em	 geral	

vendem	embalagens	especiais	para	aco-

modar	3,	6	ou	12	garrafas.	A	mais	nova	

é	a	Winery, filial da rede que existe há 

muitos	anos	em	Buenos	Aires.	instalada	

num	belíssimo	casarão	de	época,	 a	 loja	

tem	grande	variedade,	um	staff 	bem	in-

formado	 e	 um	 bar/restaurante	 anexo,	

o	 que	 permite,	 inclusive,	 provar	 os	 vi-

nhos	que	se	pretende	comprar.	embora	

menor	 do	 que	 a	 Winery,	 a	 Marcelino 

Wine Store	é	outro	bom	endereço	para	

comprar	 vinhos	 em	 Mendoza,	 com	 a	

vantagem	 de	 que	 vende	 práticas	 (e	 re-

sistentes)	embalagens	para	despachá-los.

	 A	The Vines of  Mendoza	não	é	

uma	loja	de	vinhos	 (só	vende	on-line),	

mas	 um	 simpático	 wine	 bar	 oferece	

à degustação flights com cinco vi-

nhos	 diferentes,	 por	 preços	 que	 variam	 de	 30	 (vinhos	

mais	simples)	a	mais	de	120	pesos	(vinhos	top),	que	po-

dem	 ser	 acompanhados	 por	 tábuas	 de	 queijos	 locais.

	 para	outras	compras,	o	mais	fácil	é	reservar	uma	tar-

de	para	um	dos	shoppings	da	cidade:	o	Mendoza Pla-

za Shopping,	mais	antigo,	e	o	novo	Palmares Open 

Mall,	no	distrito	de	Godoy	Cruz.	Neste	último,	além	

de	 restaurantes,	 funciona	uma	 filial	da	 famosa	 sorve-

teria	 Freddo,	 de	 Buenos	 Aires,	 com	 pelo	 menos	 seis	

tipos	diferentes	de	sorvetes	de	doce	de	leite,	uma	espe-

cialidade	argentina.	Na	cidade,	vale	a	pena	conhecer	

a	 sorveteria	 Soppelsa	 (todo	 mundo	 sabe	 onde	 fica),	

que,	além	de	doce	de	leite,	oferece	sa-

bores	 mais	 em	 linha	 com	 a	 vocação	

da	região,	como	abacaxi	com	Viognier	

e	pêssego	com	Syrah.

		 	 	A	Sol & Viño,	a	duas	quadras	do	

Hyatt,	 como	 o	 nome	 indica,	 é	 uma	

loja	 que	 vende	 artigos	 para	 presente	

relacionados	ao	vinho,	como	camise-

tas,	livros,	guias	e	acessórios.

passeaR
				em	Mendoza,	um	passeio	obrigatório	é	

caminhar	no	parque	San Martín,	imen-

sa área verde com lago artificial, clubes 

esportivos,	 restaurantes,	 lanchonetes	 e	

até	 um	 estádio	 de	 futebol,	 construído	

para	a	copa	do	mundo	de	1978.	No	alto	

do cerro que domina o parque fica o mo-

numento	 ao	 general	 San	 Martín,	 herói	

da	independência	argentina.

agênCias de 
tuRismo
					para	conhecer	a	cidade	ou	progra-

mar	 tours	 pelas	 vinícolas	 de	 Mendo-

za,	pode-se	recorrer	a	uma	das	agên-

cias	de	turismo.	entre	elas,	Ampora,	

Aymará Turismo,	Trout & Wine	e	

Uncorking Argentina.	

Câmbio
	 A	maioria	das	lojas	e	outros	estabelecimentos	comerciais	

aceita	pagamentos	em	dólar	(dependendo	do	valor	da	com-

pra, o câmbio pode ser até melhor que o oficial). O horário 

de	funcionamento	dos	bancos	é	das	8	às	13	horas.
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