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07 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam em classe econômica de grupo 

05 (04+01) noites em Montevideo e 02 noites em Colonia del Sacramento no hotel escolhido com café da manhã 

  Traslados de chegada e partida em Montevideo, em grupo      

City tour em Montevideo, em grupo  Tour de dia inteiro a Punta del Este, em grupo 

Tour de dia inteiro a Colonia (deixando ao final em Colonia), em grupo 

Bilhete de ônibus de linha Colonia del Sacramento/Montevideo + traslados, em grupo       

Seguro viagem Travel Ace Especial 

HOTEIS MONTEVIDEO/COLONIA Categoria Duplo Triplo Single 

ALOFT / PLAZA MAYOR Primeira / Tur Sup 1591 n/d 2169 

ALOFT / SPA LA RESERVE Primeira Sup 1471 1421 1922 

HYATT CENTRIC / EL CHARCO Luxo / Primeira Sup 1714 n/d 2490 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 03 parcelas no cheque pré datado ou  

35% de entrada + taxas e saldo em 03 parcelas no cartão (exceto Diners). IRRF, sob consulta.  

 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Latam U$85. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$24. 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

03 Mar Galeão - Montevideo 13:55/16:55 10 Mar Montevideo - Galeão 10:30/13:10 

 

03 Mar - Rio / Montevideo - Embarque com destino a Montevideo. 

Chegada e traslado ao hotel escolhido.  

04 Mar - Montevideo - Pela manha, city tour por Montevideo, visi-

tando os principais pontos da capital: Praça Independência, a porta 

da Cidadela, a cidade velha, o Mercado del Puerto, o Palácio Legisla-

tivo, o bucólico bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da 

primeira Copa do Mundo em 1930.  Retorno ao hotel. 

05 Mar - Montevideo - Dia livre. Sugerimos tour a vinícola Bouza. 

06 Mar - Montevideo - Dia livre. Sugerimos tour a Punta del Este. 

07 Mar - Montevideo / Colonia - Pela manha, saída para tour a 

Colonia de Sacramento.  Esta antiga Cidade Portuguesa do século 

XVII foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNES-

CO, por sua riqueza arquitetônica muito bem conservada. Em nosso 

passeio, conheceremos suas ruas de pedra, suas antigas constru-

ções, restos de fortes e os museus Espanhol e Português. Visitare-

mos também o Centro, a Zona Portuária, sua formosa 

“Rambla” (Orla Marítima), chegando até o Real de San Carlos apreci-

ando neste lugar a “Plaza de Toros” (Praça dos Touros) entre outros. 

Hospedagem em Colonia. 

08 Mar - Colonia - Dia livre. 

09 Mar - Colonia / Montevideo - Em horário a combinar, traslado 

ao terminal de ônibus de Colonia. O trajeto de Colonia a Montevi-

deo será feito em ônibus de linha. Ao chegar em Montevideo, trasla-

do até ao hotel. 

10 Mar - Montevideo / Rio - Em horário a combinar, traslado ao 

Aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. 

Opcional recomendado, pago junto à entrada (outros sob consulta): 
Tour, degustação e almoço na Vinícola Bouza: U$155 + U$11 IRRF (mínimo 02 pessoas) 


