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Pacote de 06 noites incluindo: 

Bilhete aéreo voando TAM Rio/Montevideo/Rio em classe econômica (bloqueio de grupo) 

04 noites em Montevideo + 02 noites em Colonia del Sacramento no hotel escolhido com café da manhã  

Traslados em grupo de chegada e partida em Montevideo  

Tour de dia inteiro regular Colonia del Sacramento deixando ao final no hotel de Colonia 

Ônibus de linha de Colonia a Montevideo com traslados ao hotel  City tour regular em Montevideo 

Tour de dia inteiro regular a Punta del Este  Seguro viagem Travel Ace Especial 

Carnaval Montevideo e Colonia del Sacramento 

HOTEIS  MONTEVIDEO / COLONIA Categoria Quarto Duplo Triplo Single 

TRYP MONTEVIDEO / DAZZLER  Primeira/Prim. Superior Standard/Cidade 1137 1088 1551 

ALOFT / DAZZLER  Prim. Superior Aloft/Cidade 1150 1099 1575 

HILTON GARDEN / UNIQUE SPA Primeira Superior Deluxe/Standard 1352 1234 1980 

SHERATON / SHERATON Luxo Classic/Vista Golf 1422 1489 2118 

Descritivo  

09 Feb - Rio/Montevideo - Embarque com destino a Montevideo. 

Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

10 Feb - Montevideo - Colônia - Pela manha, saída para tour a 

Colonia de Sacramento, cidade fundada em 1680, declarada Patri-

mônio Histórico da Humanidade pela UNESCO. Em nosso passeio, 

conheceremos suas ruas de pedra, suas antigas construções, restos 

de fortes e os museus Espanhol e Português. Visitaremos também o 

Centro, a Zona Portuária, sua formosa “Rambla” (Orla Marítima), 

chegando até o Real de San Carlos apreciando neste lugar a “Plaza 

de Toros” (Praça dos Touros) entre outros. Hospedagem em Colonia. 

11 Feb - Colônia - Dia livre. 

12 Feb - Colônia - Montevideo - Em horário a combinar, traslado a 

estação de ônibus para embarque em ônibus de linha, para Monte-

video. Chegada e traslado ao hotel. 

13 Feb - Montevideo - Pela manhã, 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.   

14 Feb - Montevideo - Saída de manhã para passeio de dia inteiro 

a Punta del Este. Visitaremos os principais pontos da cidade: A área 

da Península, os magníficos bairros residenciais com seus jardins e 

mansões, La Barra de Maldonado e Punta Ballena com visita opcio-

nal a Casapueblo - o Museu e Atelier de Calos Páez Vilaró. 

15 Feb - Montevideo/Rio - Em horário a combinar, traslado ao 

Aeroporto de Montevideo para embarque com destino ao Rio. 

Opcional recomendado, pagos junto à entrada: Tour e almoço harmonizado na Vinícola Bouza: U$160+IRRF 

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

 Pacotes financiados com 30% de entrada + taxas a vista e saldo em 03 cheques pré-datados  

OU 35% de entrada + taxas a vista e saldo em 03 parcelas no cartão (exceto Diners).  

 Taxas de embarque não incluída (em torno de) U$85.   Taxa IRRF sob consulta. 

 Hotel Sheraton Colonia cobra Resort fee, que deverá ser pago localmente U$19 por noite/apartamento. 

 Seguro incluído para menores de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$25 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

09 Feb Galeão - Montevideo 1445 1745 15 Feb Montevideo Galeão 1005 1345 


