


04 a 10 de 

setembro de 2022 



Vamos conhecer e negociar 

com a Argentina, além de  

Buenos Aires? 

 



Na primeira parada, nossa missão busca ampliar os negócios  

para a Bahia no berço do vinho argentino 

Norte:  
Vinhos brancos a partir de Cherdonnay, 
Sauvignon, Chenin Blanc, Ugni Blanc e Torrontés, 
e de tintos feitos com Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Bonarda e Malbec. 

Leste: 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, 
Torrontés e Viognier e das tintas Sangiovese, 

Syrah, Bonarda e Tempranillo. 



Além dos vinhos, Mendoza se destaca na produção de  

geleias, compotas e outras bebidas 

O clima ameno do país e o número de 
terras cultiváveis propicia a plantação de 
frutas vermelhas. 
 
A variedade impressiona: são amoras, 
framboesas de vários tipos, mirtilos, 
morangos, frutas do bosque entre 
outras. 

Sem contar as inúmeras possibilidades de intercambio cultural, uma vez que 
é um dos roteiros turísticos mais procurados do país assim como  

a nossa Bahia.  



Nossa próxima parada, é na segunda cidade mais populosa da 
Argentina além do eixo agropecuário modelo e referencial, com 
grande prestígio a nível global. 



Principal bacia leiteira do país  

Queijos, leites em pó e produtos frescos como iogurte, 
sobremesas e pudins, são protagonistas desta indústria 

Importante produtora de grãos 

Principais cultivos: soja, milho, trigo, girassol, amendoim e sorgo. 
Existem cultivos industriais e de hortaliças e frutas, entre os que 
destacam a produção de batata, batata doce e azeitona. 

Pecuária 

A pecuária com fins produtivos e econômicos é a segunda 
atividade econômica mais importante do Setor Primário da 
Província de Córdoba, atrás da Agricultura. 



ROTEIRO 

03/SET SALVADOR: 
Apresentação no aeroporto Luis Eduardo Magalhães as 21:30 horas 

04/SET SALVADOR/BUENOS AIRES/MENDOZA: 
Embarque em voo direto da Aerolineas Argentinas 1221 com saída as 00:05 e destino a Buenos Aires, chegada as 04:35 e 
conexão no mesmo aeroporto (Aeroparque) em voo 1692 as 07:05 com destino a Mendoza, chegada as 09:00 horas. Recepção e 
traslado ao hotel Sheraton (ou similar). Tempo  livre para descanso, a tarde saída para visita a cidade. Noite livre. Hospedagem. 

05/SET MENDOZA:  
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a visita de vinícolas ou empresas do ramo alimentício. 

06/SET MENDOZA: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a visita de vinícolas ou empresas do ramo alimentício. 

07/SET MENDOZA: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a visita de vinícolas ou empresas do ramo alimentício. 

08/SET MENDOZA/CORDOBA: 
Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Cordoba em voo da Aerolineas Argentinas 1507 com saída 
as 09:05 e chegada as 10:10. Chegada, recepção e traslado ao hotel Holiday Inn ou similar.  

09/SET CORDOBA: 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado a visita a empresas do ramo alimentício. 

10/SET CORDOBA/BUENOS AIRES/SALVADOR: 
Café da manhã. Manhã Livre. Traslado ao aeroporto para embarque em voo da Aerolineas Argentinas 1503 com destino a Buenos 
Aires com saída as 15:20 e chegada as 16:35. Conexão no mesmo aeroporto em voo direto 1220 com destino a Salvador, com 
chegada as 22:35 



 
PARTE AÉREA:  
USD 875,00 + Taxas de embarque USD 92,00 
Forma de pagamento: Entrada a vista: USD 139,00  
saldo parcelado em até 12 X nos cartões de crédito. 
 
PARTE TERRESTRE:  
EM APARTAMENTO DUPLO: USD 935,00 POR PESSOA. 
EM APARTAMENTO SINGLE: USD 1.457,00 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
15% de entrada a vista e saldo em 4 X nos cartões de crédito. 
 
NOSSOS PREÇOS INCLUEM:  
Traslados de chegada e saída nos aeroportos, 3 Diárias de hotel em Mendoza, 3 Diárias 
de hotel em Córdoba, Café da manhã. Assistência com guias locais nos aeroportos. 
 
NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM:  
Seguro de viagem. Favor solicite orçamento de acordo as suas necessidades. 

VALORES 



Não existe vitória sem esforço e investimento!  

Acreditando nisto, a CECAB está a caminho de 
mais uma conquista.  

VAMOS CONOSCO?! 

 


