
 As      vinícolas mais TOP para
celebrar seu casamento em

Mendoza Por: Gustavo Savelli

CASAMENTOS  EM  MENDOZA

 11 



Pag 01 a 04  Introdução

Pag 05 a 10 "The Vines Resort & Spa"

Pag 11 a 16 "Casa de Uco Vineyards & Wine Resort"

Pag 17 a 22 "Bodega Salentein"

Pag 23 a 28 "Bodega Monteviejo"

Pag 29 a 34 "Bodega Familia Zuccardi & Santa  Julia"

Pag 35 a 40 "Bodega Séptima"

Pag 41 a 45 "CavasWine Lodge"

Pag 46 a 50 "Bodega Susana Balbo Wines"

Pag 51 a 55 "Bodega Renacer"

Pag 56 a 60 "Bodega & Lodge Rosell Boher"

Pag 61 a 66 "Gran Hotel Potrerillos"

Pag 67 a 68  Encerramento

Indice:



Você gostaria de
casar-se em cenário de contos de

fadas?

Se este é seu sonho, a seguir selecionamos os 11 lugares mais

impactantes da província de Mendoza – Argentina.

Mais e mais casais escolhem lugares especiais para celebrar sua

união. Graças a amabilidade dos locais, a paisagem exuberante

aos pés da cordilheira dos Andes, as vinícolas, aos vinhos, ao sol

que brilha diariamente e muitos fatores mais, Mendoza é um

destino ideal para casar-se ou renovar os votos matrimoniais.

Os vinhedos e as montanhas formam um cenário perfeito para

que vocês e seus convidados disfrutem de uma experiência

única e inesquecível.



A mística que envolve a cultura do vinho, os hotéis de luxo e as paisagens deslumbrantes são alguns dos

principais atrativos, somados a um clima perfeito e ao sol que se apresenta quase todos os dias do ano.

São muitas as opções para as festejar: vinícolas, vinhedos, parques, hotéis boutique ou hotéis de

montanha estão incluídos neste e-book formando uma seleção dos 11 lugares mais emblemáticos para

uma celebração especial.

A continuação detalho estes 11 destinos que são os meus elegidos, cada um com suas características,

mas com mesmo significado, experiências inesquecíveis, gastronomia de alto nível e paisagens

inigualáveis:



"The Vines"
Resort & Spa
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Weeding Highlight 

https://vimeo.com/361212038
https://vimeo.com/361212038
https://vimeo.com/361212038


Este Resort está localizado no sopé da

Cordilheira dos Andes, no município de

Tupungato, a aproximadamente de 95 km

da cidade de Mendoza, na prestigiosa região

vinícola de Valle de Uco.

Conta com 670 hectares de vinhedos

próprios, oferece hospedagem em

habitações de luxo com vistas sonhadas das

majestosas montanhas de Mendoza e cria

experiências únicas e extraordinárias para

os amantes da natureza, do vinho e da

melhor gastronomia.



O resort oferece gastronomia inspirada em

receitas regionais, sob o mando do chef –

internacionalmente aclamado – Francis Mallmann

a magia culinária exibe com orgulho a famosa

carne bovina da Argentina.

Desde seus jardins e cultivos se utilizam hortaliças

locais de estação, tudo se funde em uma culinária

reconhecida mundialmente por seus “Siete

Fuegos”, combinada com vinhos argentinos que

fazem da harmonização uma experiência

extraordinária.



Os casamentos neste lugar são verdadeiras

experiências poéticas. Os convidados também

podem participar de atividades dentro do resort

e excursões pelas vinícolas e atrativos da região.

A cerimonia pode ser celebrada em diferentes

espaços: nos jardins do resort, ao redor do lago,

entre os vinhedos ou na vinícola e sempre com a

paisagem das montanhas e entardeceres de

sonho.





"Casa de Uco"
Vineyards & Wine Resort
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Weeding Highlight 

https://vimeo.com/371733554
https://vimeo.com/371733554
https://vimeo.com/371733554


Este resort surge desde o mais

profundo da natureza da cordilheira

dos Andes. Está localizado a 100 km

da cidade de Mendoza, no renomado

Vale de Uco, município de Tunuyán,

no lugarejo de Vistaflores.

Uma construção moderna que conta

com um nível de conforto inédito na

região. Desde as habitações até as

áreas de uso comum, a integração

com a natureza faz deste um lugar

onde podemos viver momentos

mágicos.





Experiências únicas são vividas aos pés da cordilheira dos

Andes, em cerimonias realizadas entre os vinhedos, na

lagoa ou no resort da vinícola. Momentos que ficarão

marcados para sempre nos corações dos noivos e dos

convidados.

A gastronomia e os vinhos refletem o melhor do “terroir”.

De acordo com a quantidade de convidados, o brinde por

ser feito nos vinhedos, no resort ou em uma pérgola de

cristal decorada com elementos naturais, flores e

iluminação que fazem deste um ambiente majestoso num

contexto especial.
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"Bodega Salentein"



Wedding Highlight

https://vimeo.com/224085113
https://vimeo.com/415363689


Esta emblemática vinícola do Vale de Uco, localizada a 1200

metros de altitude, se divide entre cultivos de vinhedos e o

deserto autóctone.

A vinícola foi desenhada em forma de “cruz” com uma

arquitetura minimalista, moderna e simétrica. As quatro alas

convergem em uma câmara circular central, símbolo da

vinícola esta cave é similar a um anfiteatro, inspirada nos

clássicos templos da antiguidade. É um dos espaços de maior

reconhecimento de Mendoza. 

O complexo ainda conta com uma pousada de luxo, uma

pequena capela de estilo andino e um restaurante com

gastronomia premiada e reconhecimento mundial.

Tanto os noivos como os seus convidados vivem um dia de

sonho, a cerimonia pode ser realizada na capela, entre os

vinhedos, na vinícola ou nos jardins do restaurante com

vista para a cordilheira.



A recepção e o brinde compartidos entre parreiras, na cave ou na área dos tonéis

criam um ambiente único, onde a fusão de vinhos com shows de tango ou de

danças folclóricas tradicionais são excelentes opções para sentir e compartir da

cultura autóctone e regional.

A típica gastronomia local, com empanadas, bife argentino, assado sobre as

chamas, produtos autóctones e os melhores vinhos certamente nos permitem viver

um momento memorável.



O baile nupcial poder ser feito ao ar

livre ou no interior do edifico. Ambas

opções estão pensadas para que

noivos e convidados disfrutem de um

momento inigualável.

Seus entardeceres entre vinhedos aos

pés da Cordilheira dos Andes são

cartões-postais espetaculares para o

encerramento de um casamento de

sonho.
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"Bodega Monteviejo"



Wedding Highlight

https://vimeo.com/311303274
https://vimeo.com/311303274


Monteviejo está localizada no sopé da Cordilheira dos Andes, no coração do

Vale do Uco, e é parte do renomado grupo de propriedades Clos de los Siete.

A vinícola conta com inúmeros espaços para celebrar a recepção e a

cerimonia nupcial.

O caminho de ingresso, cruzando os vinhedos nos leva até o restaurante e seu

majestoso terraço, que nos recebe com uma vista panorâmica da cordilheira

dos Andes e parreirais que se perdem no horizonte. Uma paisagem que mais

parece uma pintura e que nos acompanha durante um banque digno da

realeza.

Os pratos são obras de arte criados pela espanhola Nadia Harón e nos leva

através de uma experiência de sabores típicos de melhor cozinha de autor.

Com bandas tocando ao vivo, um DJ que nos leva a dançar até cansar os pés

e uma ambientação com iluminação envolvente, todos os presentes disfrutam

de uma festa feita a medida com temperos especiais.





A sobremesa com as melhores seleções de

café, aperitivos, charutos e um buffet de

doces dos mais variados estilos fazem, desta

uma experiência fora de série e nos

persuadem a usar todos os sentidos graças a

sensações imagináveis.
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"Bodega Zuccardi"
Wine Valle de Uco





Esta vinícola foi condecorada com o

título de “Melhores Vinícola e Vinhedos

do Mundo em 2020”, além de receber a

pontuação máxima de 100 pontos na

guia de Parker em seu Zuccardi Piedra

Infinita 2016.

Localizada no Vale de Uco,  O

estabelecimento está localizado no Vale

de Uco, região de Altamira, parte do

Município de San Carlos, a 110 km da

cidade de Mendoza.



Referência na viticultura argentina,

Sebastián Zuccardi, a terceira

geração da família, produz vinhos

com os mais altos padrões de

qualidade.

A vinícola foi inaugurada em 2016

e projetada como uma homenagem

a Cordilheira dos Andes. 

Toda a construção foi feita

utilizando elementos naturais e

pedras da região criando uma

união entre a paisagem e a

arquitetura.



A recepção e a cerimonia podem ser

planificadas entre as vinhas, com vista

para as montanhas dando começo a

um evento de sonhos.

O banquete no restaurante “Piedra

Infinita”, a gastronomia, de delicada

expressão gourmet, elaborada com

elementos regionais e harmonizada

com os vinhos Zuccardi nos fazem

viver uma experiência deslumbrante.



Entre as principais alternativas

oferecidas aos convidados, destacam-

se o percorrido com degustação pela

vinícola e suas caves, apresentações de

danças tradicionais e bandas de música

ao vivo.

A celebração, que geralmente é

realizada ao entardecer e entre os

parreirais farão deste um dia magnifico.
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"Bodega Séptima"



Wedding Highlight

https://vimeo.com/250491239
https://vimeo.com/250491239


Localizada em Agrelo, município de Luján de Cuyo, na

rota internacional N°7, a 34 km da cidade de Mendoza.

A vinícola foi construída no ano de 2001, com arquitetura

que simula uma fortaleza de pedra.

Buscando estar integrada a paisagem, vinícola e

montanhas se fusionam, e está inspirada num sistema de

construção ancestral utilizado pelos Huarpes, população

nativa destas terras.



Recepção e cerimonia geralmente são

realizadas entres as vinhas ou em algumas

dos famosos terraços da vinícola, que são

mundialmente reconhecidos pela vista

privilegiada

do “Cordón del Plata” e seus cumes

nevados.

Sua gastronomia “de autor” transgressora

e sofisticada, combina perfeitamente com

receitas regionais

e, utilizando elementos frescos é

harmonizada com vinhos brancos, roses,

tintos e espumantes, expressando assim

os mais variados aromas e sabores de

Mendoza.



Algumas das opções para a festa podem ser o

setor dos terraços ou no interior do restaurante,

ambas magnificas com singular vista para as

montanhas e os impactantes entardeceres.



Ao estar bem próxima a cidade de Mendoza, tanto noivos quanto convidados podem hospedar-se

na grande variedade de hotéis 5 estrelas que também oferecem inúmeras alternativas de atividades

e excursões.
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"Cavas Wine Lodge"



Wedding Highlight

https://vimeo.com/234041843
https://vimeo.com/234041843


Conhecido como o primeiro “Hotel Boutique Vinícola”

construído entre adegas e montanhas da região, está

localizado em Alto Agrelo, município de Luján de Cuyo, a

30 minutos da cidade de Mendoza, é dos alojamentos de

maior luxo do Estado.

Suas habitações são extremamente confortáveis,

construídas como vilas particulares e localizadas entre os

vinhedos, num ambiente que conta com vista panorâmica

e privilegiada da Cordilheira dos Andes.



Este Hotel Boutique é único em

Mendoza e é o preferido por

casais que desejam uma

celebração mais intima, de no

máximo 60 convidados e

também para renovação de

votos!

A recepção, a cerimonia e o

banquete podem ser

preparados entre vinhedos ou

no restaurante do complexo. 



A magnifica festa entre vinhedos ou no salão principal, também nos possibilita apreciar o

pôr-do-sol atrás da majestosa cadeia montanhosa.

Sua proximidade a montanha e a cidade de Mendoza, possibilita a realização de excursões locais

e experiências no mundo vinho.
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"Bodega Susana Balbo Wines"



Wedding Highlight 

https://vimeo.com/281646471
https://vimeo.com/281646471
https://vimeo.com/281646471


Adega familiar dedicada a elaboração de

vinhos de alta gama, localizada em Agrelo,

Luján de Cuyo.

A vinícola está rodeada por vinhedos

próprios e conta com um jardim com um

maravilhoso lago, espaço ideal para a

celebração.

A recepção nos jardins e a festa ao ar livre

ou sob uma tenda beduína, são excelentes

opções para que todos os presentes

disfrutem da festança em um ambiente

natural.





O pôr-do-sol entre vinhedos

e montanhas, a excelente

gastronomia baseada em

carne assada as chamas,

com ingredientes regionais e

harmonizada com os

emblemáticos vinhos de

Susana Balbo fazem desta

uma experiência insuperável.
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"Bodega Renacer"



Wedding Highlight

https://vimeo.com/397304714
https://vimeo.com/397304714


Esta vinícola está localizada

em Perdriel, Luján de Cuyo

a 28 km da cidade de

Mendoza. Tem uma

arquitetura inspirada na

Toscana, e parece uma

pequena Itália em plena

Mendoza, rodeada por

vinhedos aos pés da

Cordilheira dos Andes.

Qualquer celebração nesta

vinícola é inesquecível.



Os jardins ornamentados com vários lagos e

exuberante vida silvestre como patos e

gansos, são ideais para uma cerimonia

repleta de magia A recepção no bucólico

terraço ou nos jardins fazem com que os

convidados se deslumbrem com a paisagem

e com a arquitetura do lugar.

A vinícola conta com experiência de vario

anos em eventos para grupos de 35 até 400

convidados; gastronomia típica argentina

harmonizada com os excelentes vinhos

elaborados no lugar, e rodeada de natureza e

paisagens incríveis.



O cardápio é baseado na mais típica e

tradicional cozinha argentina e busca

expressar as origens do culturais da

região, utiliza elementos locais de

estação criando sabores singulares.
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"Bodega & Lodge Rosell Boher"



Wedding Highlight 

https://vimeo.com/311544260
https://vimeo.com/311544260
https://vimeo.com/311544260


Esta jovem vinícola está situada a 45

km de Mendoza, no coração de Alto

Agrelo, Luján de Cuyo e conta com

uma das mais ricas heranças em

história e tradição da vinicultura

local.

A construção é um maravilhoso hotel

boutique rodeado por vinhedos e

paisagens insuperáveis que nos

levam a viver experiências

inesquecíveis ao sopé da cordilheira

dos Andes.



Este é um complexo que conta com

vinícolas de sonho e que tem a

capacidade de hospedar a recepção

e a cerimonia principal na beira da

lagoa ou entre os vinhedos onde a

paisagem é o ator protagonista.



Rosell Boher Lodge ganhou por três

anos o prêmio “Best of Great Wine

Capitals Mendoza” nas categorias:

alojamento, arquitetura e

gastronomia. Nesta última categoria,

em 2020 foi premiada com o

galardão de “Ouro” ao “Melhor

Restaurante de Vinícola do Mundo”.
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"Gran Hotel Potrerillos"



Video Resumen de Casamiento 

https://vimeo.com/311544260
https://vimeo.com/311544260


The Big Day
Uma conjunção entre estilo antigo e

estilo moderno, este hotel que está

localizado no coração da cordilheira

dos Andes as margens do lago do

dique Potrerillos e rodeado pelos

altos cumes das montanhas. Coisa

de cinema!

É um lugar privilegiado, com grande

variedade de espaços aptos para

recepcionar as principais

celebrações.



A vista de 360° de paisagem montanhesa

respira ar fresco e puro, e os quando os

convidados chegam a hospedar-se notam que

estão numa experiência única.

O hotel foi construído nos anos 1971 e pouco

depois foi abandonado e, posteriormente em

2005 foi totalmente remodelado, recuperando

sua arquitetura e modernizado em

interior, exterior e jardins.

O interior do hotel combina mobiliário

moderno com arquitetura histórica.



Entre os vinhedos, no mirante do

lago, no setor da piscina, no bosque

ou nos demais espaços externos, a

celebração surpreende até os

viajantes mais experimentados!

Recepção e banquete geralmente

são celebrados nos terraços ou nos

jardins, dependendo da época do

ano e do clima. Música ao vivo, DJ’s

e a festança tem seu lugar exclusivo,

dentro de uma tenda especialmente

decorada e armada nos jardins do

estabelecimento ou no salão do

restaurante.



O hotel é muito versátil ao momento de

planificar o casamento. Os convidados se

encontram em um evento em plena

montanha e durante a estadia podem

desfrutar de atividades de turismo

aventura, trekking, cavalgadas, rafting,

passeios em veleiros e excussões pela

montanha.



Espero que este e-book te ajude a encontrar o lugar

especial para seu casamento, este momento único da vida e

que será lembrado para sempre.

Desejo transmitir através destas imagens, fotografias e

vídeos de casamentos, cada momento e instante vividos

o mais fielmente possível, os sentimentos e os sonhos

realizados. Estes são os objetivos do meu trabalho e paixão.

Estou à disposição para ajudar e assessorar.

Muito obrigado por confiar em meu trabalho e fazer o

download deste e-book, espero que disfrutem tanto

quanto eu disfrutei realizando o trabalho de seleção

compartindo momentos tão especiais em cada cerimonia.

Se você deseja saber mais do meu trabalho, te convido a

acessar www.gustavosavelli.com

Estamos em contato.

http://www.gustavosavelli.com/


Fotografo & Videografo de Casamientos

info@gustavosavelli.com

www.gustavosavelli.com

+5492615253253

http://www.gustavosavelli.com/
http://www.gustavosavelli.com/

