
10/01/2018 

 

Semana do Carnaval Hotel Conrad com Montevideo 

Pacote de 07 noites incluindo: 

Bilhete aéreo Rio / Montevideo / Rio voando TAM em classe econômica promocional 

03 noites em Montevideo no hotel escolhido, com café da manhã  

04 noites em Punta no hotel Conrad Resort, com café da manhã (apartamento Bay Room) 

Traslados em grupo: de chegada em Montevideo + Hotel Montevideo/Hotel Conrad/Aeroporto Montevideo 

City tour regular em Montevideo e em Punta del Este Seguro viagem Travel Ace Especial  

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

 Pacotes financiados com 35% de entrada + taxas a vista e saldo em 03 cheques pré-datados  

OU 40% de entrada + taxas a vista e saldo em 02 parcelas no cartão (exceto Diners) 

 Taxas de embarque não incluída (em torno de) U$85.   Imposto (IRRF), não incluído. Sob consulta. 

 Seguro incluído para menores de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$24 

 CHD: Valor de menor de 11 anos acomodado com 02 adultos pagando duplo e dividindo as duas camas do quarto  

 Conrad: acréscimo para upgrade para aptos. Club (reformados) U$216 por apartamento pelas 04 noites 

 Opcionais recomendados para mínimo de dois pagantes (pagos a vista, junto à entrada): 

Dia inteiro a Colonia del Sacramento: U$77 Visita, degustação e almoço na Vinícola Bouza U$160 

Passeio a duas vinícolas com degustação e almoço U$215 

Passeio a Jose Ignacio com tempo para almoço U$ Vinícola Garzon com degustação e almoço U$  

ITINERARIO 

11 Feb – Rio/Montevideo - Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

12 Feb – Montevideo - Pela manhã, city tour por Montevideo visitan-

do os principais pontos, dos quais destacamos: Praça Independên-

cia, a porta da Cidadela, a cidade velha com sua arquitetura do início 

do sec. XX, o Mercado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bucólico 

bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do 

Mundo em 1930. 

13 Feb – Montevideo  - Dia livre. Sugerimos a contratação de algum 

passeio opcional sugeridos neste folheto. 

14 Feb – Montevideo/Punta del Este - Após almoço, traslado a Punta 

del Este.  Chegada e acomodação no Hotel Conrad Resort e Casino. 

Quem quiser chegar antes em Punta del Este, deverá optar por tras-

lados privativos neste pacote. Lembramos que o Hotel Conrad só 

permite a entrada nos apartamentos a partir das 16:00. 

15 Feb  – Punta del Este - A tarde city tour. 

16 a 17 Feb – Punta del Este - Dias livres. Sugerimos os seguintes 

passeios opcionais: Tour a Jose Ignacio com tempo para almoço; 

passeio a Visita a vinícola Garzón, uma das mais belas do pais e on-

de se produz um dos melhores azeites das Américas. 

18 Feb – Punta del Este - Montevideo/Rio – Em horário a combinar,  

traslado ao Aeroporto de Montevideo para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 

HOTEL em MONTEVIDEO Categoria Quarto Duplo Triplo Single CHD 

ALOFT Primeira Sup Aloft 1909 1747 2759 1118 

TRYP Primeira Standard 1941 1756 2823 1118 

HYATT CENTRIC Luxo King 2039 1863 3020 1118 

SHERATON Luxo Classic  2052 1880 3046 1118 

SOFITEL Luxo Plus Superior 2186 2158 3313 n/d 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

11 Feb Galeão Montevideo 14:35/16:35 18 Feb Montevideo Galeão 10:05/13:45 


