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Pacote Básico - 04 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe N ou Aerolineas Argentinas 

 04 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida privativos City Tour regular  Seguro viagem Travel Ace Especial 

Tour a Vinícola Pizzorno com degustação + Vinícola Bouza com degustação e almoço 

Pacote Completo - 04 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe N ou Aerolineas Argentinas 

 04 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida privativos City Tour regular  Seguro viagem Travel Ace Especial 

 Tour privativo a Vinícola Marichal com degustação e a vinícola Juanico com almoço harmonizado 

Tour privativo a vinícola Pizzorno com degustação e a vinícola  Bouza com degustação e almoço  

Descritivo dos programas, clique aqui. 

Não recomendamos hospedagem no centro da cidade ou na Ciudad Vieja em Montevideo. 

Consulte desconto hospedagem nas noites de Sex, Sáb e Dom nos hotéis Aloft e Hyatt. 

Pacote com Sofitel não inclui visitas. Tarifa de feriados, sob consulta. 
 

 Importante: pacote calculado voando Latam na classe N de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor ao seu cliente, 

nos peçam para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma na data de viagem solicitada. 
 

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

 Financiamento e taxa 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$15 

HOTÉIS SELECIONADOS Categoria Quarto DBL TPL SGL Validade 

CALA DI VOLPE Primeira Standard 883 852 1222 Apr a Aug 

   897 863 1249 Sep a Dec 

ALOFT Primeira Sup. Aloft 937 890 1270 01 a 17 Apr+22 Apr a May+Sep+01 a 23 Dec 

   866 844 1189 Jun a Aug 

HYATT CENTRIC Luxo King 1029 970 1514 01 a 17 Apr+22 a 30 Apr 

   969 932 1395 May e Jun 

SOFITEL MONTEVIDEO Luxo Plus Superior 1214 n/d 1914 Apr a Dec 

HOTÉIS SELECIONADOS Categoria Quarto DBL TPL SGL Validade 

CALA DI VOLPE Primeira Standard 1120 1056 1561 Apr a Aug 

   1133 1067 1588 Sep a Dec 

ALOFT Primeira Sup. Aloft 1174 1094 1609 01 a 17 Apr+22 Apr a May+Sep+01 a 23 Dec 

   1104 1046 1528 Jun a Aug 

HYATT CENTRIC Luxo King 1266 1173 1853 01 a 17 Apr+22 a 30 Apr 

   1206 1135 1734 May e Jun 

SOFITEL MONTEVIDEO Luxo Plus Superior 1451 n/d 2252 Apr a Dec 
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A tradição familiar herdada por várias gerações se funde com o entusiasmo dos novos desafios na emergente rota do vinho uruguaia. Uma 

a uma, as vinícolas foram abrindo suas portas aos visitantes durante os últimos anos. Hoje, as propostas de turismo de vinho incluem his-

tória, natureza, e gastronomia, brindando prazeres com os cincos sentidos.  

Prazer que desperta paixão, o vinho esta sendo um novo e forte motivo de visita ao Uruguai, principalmente no município de Canelones, 

nos arredores de Montevideo. Localizada entre os paralelos 35º e 36º latitude sul, constitui a faixa quase mágica na qual a relação clima-

solo permite a produção de vinhos de alta qualidade. 

Conta-se que, em meados do século XIX, o basco Pascual Harriague introduziu nessas terras uma videira francesa que se converteria em-

blema da enologia uruguaia, a Tannat. Vinho de sabor intenso, cor escura e grande corpo. 

O Uruguai possui ao redor de 270 vinícolas, a maioria delas pequenas, familiares e ainda distantes das redes de distribuição de  seus vi-

nhos. Montevidéu, Maldonado, Colonia, Rivera e Salto também albergam vinícolas importantes. Nelas as visitas são passeios onde é possí-

vel atravessar vinhedos e salas de reservas. Em meio a tonéis, antiquíssimas máquinas de arrolhar e garrafas em processo de envelheci-

mento, adegueiros experientes cativam com seus relatos, impregnados pelo aroma que a mescla de uvas deixa no ar.  

PACOTE BÁSICO 

01ª Dia -  Rio / Montevideo 

Embarque com destino a Montevideo. Chegada e traslado ao hotel 

escolhido. 

02ª Dia -  Montevideo 

Pela manhã, city tour por Montevideo. Este tour passeará pelos prin-

cipais pontos da capital.  

03ª Dia -  Montevideo 

Saída  para a vinícola Pizzorno onde visitaremos a vinícola e degus-

taremos uma variedade de seus vinhos. Após a degustação prosse-

guiremos para a Vinícola Bouza onde também visitaremos a vinícola, 

o museu de carros antigos e os vinhedos. Ao final da visita degusta-

ção e almoço. 

04ª Dia- Montevideo—Dia livre.  Sugerimos mais passeios a viní-

colas ou passeio regular opcional de dia inteiro a Punta del Este. 

05ª Dia -  Montevideo / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto para embarque com 

destino ao Rio de Janeiro. 

PACOTE COMPLETO 

01ª Dia -  Rio / Montevideo 

Chegada à cidade de Montevideo e traslado ao hotel.  

02ª Dia -  Montevideo 

Saída  para a vinícola Pizzorno onde visitaremos a vinícola e degus-

taremos uma variedade de seus vinhos. Após a degustação prosse-

guiremos para a Vinícola Bouza onde também visitaremos a vinícola, 

o museu de carros antigos e os vinhedos. Ao final da visita degusta-

ção e almoço. 

03ª Dia -  Montevideo 

Pela manhã, city tour por Montevideo. Este tour passeará pelos prin-

cipais pontos da capital., dos quais destacamos: a Praça Indepen-

dência, a porta da Cidadela, a cidade velha com sua arquitetura do 

início do sec. XX, o Mercado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bu-

cólico bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira 

Copa do Mundo em 1930.  

04ª Dia- Montevideo 

Saída  para a vinícola Juanico onde visitaremos seus vinhedos,  anti-

gas edificações de pedra e sua adega subterrânea. Ao término da 

visita almoço com harmonização de vinhos. Após o almoço prosse-

guiremos a vinícola H. Stagnari onde também visitaremos a vinícola 

e seus vinhedos. Após a visita, degustação de vinhos. 

05ª Dia -  Montevideo / Rio 

Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto para embarque com 

destino ao Rio de Janeiro. 


