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Pacotes Quinta a Domingo ou Domingo a Quinta com Fretamento 

Saídas de Outubro a 20 Dezembro do Rio de Janeiro 

Pacotes de 03 ou 04 noites, incluindo: 

 Aéreo Rio / São Paulo / Punta del Este / São Paulo / Rio 

Traslado regular aeroporto Punta del Este / Hotel / aeroporto Punta del Este 

03 ou 04 noites de hospedagem em apto. bay room com café da manhã buffet 

Acesso diário ao spa e Health Club (tratamentos não incluídos) Wi-Fi Acesso ao Cassino 

U$100 por pessoa, em vouchers para gastar em alimentos/bebidas (pacote 03 noites) 

04 refeições por pessoa no Restaurante Las Brisas, almoço ou jantar sem bebidas (pacote 04 noites) 

 Aéreo com Fretamento LATAM desde Guarulhos + trechos domésticos (sujeitos a confirmação):  

IDA   LA3578 GIGGRU 0920 1030  LA8144 GRUPDP 1235 1510 

VOLTA   LA8145 PDPGRU 1600 1830 LA3582 GRUGIG 2015 2125 

 

Saídas disponíveis: consulte folheto com o calendário em nosso site 

 

 

 

 

 

Criança acomodada com dois adultos pagando duplo: 

Pacotes 03 noites U$495 + IRRF U$26 | Pacote 04 noites U$282 + IRRF U$15 

Acréscimo nos pacotes para acomodação em apto. Club Room (totalmente renovados): 

03 noites = U$150 por apartamento + U$9 IRRF 04 noites = U$200 por apartamento + U$11 IRRF 

 

Opcionais recomendados (pagos juntos a entrada mais o IRRF): 

City tour U$27 Seguro Travel Ace Especial para pessoas de até 70 anos U$25 

Vinícola Garzon com degustação e almoço: sob consulta. 

 

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

 Financiamento: Outubro e Novembro = 40% de entrada + taxas e saldo em 02 parcelas no cartão (exceto Diners) ou  

no cheque pré datado. 

Dezembro = 35% de entrada + taxas e saldo em 03 parcelas no cartão (exceto Diners) ou  

30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré datado. 

 Taxas de embarque pagas junto a entrada U$99 

 Promoção sujeita a disponibilidade no ato da reserva. 

Acomodação Duplo IRRF Triplo IRRF Single IRRF 

Pacote 03 noites 698 37 698 37 1082 51 

Promoção 04 noites 524 28 524 28 829 43 

Hotel ENJOY RESORT & CASINO (ex Conrad) 


