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MONTEVIDEO  - 15 a 20 de Novembro 

05 noites incluindo: 

 Aéreo Rio / Montevideo / Rio com GOL em classe econômica promocional de grupo 

05 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em grupo City tour em grupo  

Tour de dia inteiro a Punta del Este em grupo 

Tour de dia inteiro a Colonia del Sacramento em grupo 

Seguro Viagem Travel Ace Especial 

HOTEL CATEGORIA DBL TPL SGL IRRF IRRF IRRF 

OWN Turística Superior 879 891 1162 23 23 38 

TRYP MONTEVIDEO Primeira 932 901 1252 26 24 42 

ALOFT Primeira Superior 1000 973 1387 29 28 49 

HYATT CENTRIC Luxo 1089 1057 1605 34 32 61 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré-datado OU 35% de entrada + taxas e saldo em 03 parce-

las no cartão (exceto Diners).     

 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$86 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$18 

15 Nov - Rio / Montevideo - Embarque com destino a Montevideo. 

Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

16 Nov – Montevideo - Pela manhã, saída para um passeio comple-

to pelo balneário de Punta del Este incluindo a Casapueblo, a famo-

sa casa escultura do artista uruguaio Carlos Paez Vilaró, os bairros 

residenciais como Beverly Hill, San Rafael, Cantegril, Golfe, a curiosa 

ponte ondulante de “La Barra” de Maldonado, as praias Brava e Man-

sa, o micro-centro da Península e a Av. Gorlero que é a sua principal 

avenida. Retorno a Montevideo. 

17 Nov - Montevideo: - Hoje sairemos para um passeio de dia in-

teiro a esta antiga Cidade Hispano Portuguesa do século XVII foi 

declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pala UNESCO, pela 

sua riqueza arquitetônica muito bem conservada. 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), che-

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

Toros” (Praça dos Touros) entre outros. Retorno a Montevideo. 

18 Nov - Montevideo - Pela manhã faremos um city tour visitando 

os principais pontos da cidade, entre eles: Ciudad Vieja, Cabildo, 

Teatro Solís, Plaza Independencia, Casa do Governo, Estádio Cente-

nario, Bairro residencial de Carrasco, Rambla Naciones Unidas, Punta 

Carretas, e Club de Golf. Retorno ao hotel.  

19 Nov  - Montevideo—Dia livre. 

20 Nov - Montevideo / Rio  Em horário a ser determinado, traslado 

ao aeroporto e embarque ao Rio de Janeiro. 

Noites Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

05 15 Nov Rio - Montevideo 08:55/11:05 20 Nov Montevideo - Rio 16:50/19:30 

Pacote Montevideo com Vinícolas, click aqui 

Opcionais recomendados, pago junto à entrada (outros sob consulta): 
Tour a vinícola Bouza com visita, degustação e almoço U$157 (mínimo 02 pessoas) 
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Noites Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

05 15 Nov Rio - Montevideo 08:55/11:05 20 Nov Montevideo - Rio 16:50/19:30 

05 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com GOL em classe econômica promocional de grupo 

 05 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em grupo  City Tour em grupo  

 Tour a Vinícola Marichal com degustação e a vinícola Juanico com almoço harmonizado, em grupo  

Tour a vinícola Pizzorno com degustação e a vinícola  Bouza com degustação e almoço, em grupo 

Seguro Travel Ace Especial 

HOTEL CATEGORIA DBL TPL SGL IRRF IRRF IRRF 

OWN Turística Superior 1207 1161 1430 41 25 39 

TRYP MONTEVIDEO Primeira 1259 1171 1520 43 26 44 

ALOFT Primeira Superior 1327 1243 1655 46 31 52 

HYATT CENTRIC Luxo 1416 1327 1873 51 36 64 

Opcional recomendado, pago junto à entrada (outros sob consulta): 
Tour de dia Inteiro a Colonia del Sacramento (17 Nov) U$76 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré-datado OU 35% de entrada + taxas e saldo em 03 parce-

las no cartão (exceto Diners).     

 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): U$86 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$18 

Itinerário 

15 Nov – Rio/Montevideo - Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

16 Nov - Montevideo - Saída  para a vinícola Juanico onde visitare-

mos seus vinhedos,  antigas edificações de pedra e sua adega sub-

terrânea. Ao término da visita teremos almoço harmonizado. Após o 

almoço, seguiremos para a vinícola Marichal onde visitaremos a viní-

cola e seus vinhedos e degustaremos seus vinhos.  

17 Nov – Montevideo - Dia livre. Sugerimos tour de dia inteiro op-

cional a Colonia del Sacramento. 

18 Nov – Montevideo - Pela manhã faremos um city tour visitando  

os principais pontos da cidade, entre eles: Ciudad Vieja, Cabildo, 

Teatro Solís, Plaza Independencia, Casa do Governo, Estádio Cente-

nario, Bairro residencial de Carrasco, Rambla Naciones Unidas, Punta 

Carretas, e Club de Golf. Retorno ao hotel.  

19 Nov – Montevideo - Saída para a vinícola Pizzorno onde visita-

remos vinhedos, seguido de degustação. Depois prosseguiremos 

para a Vinícola Bouza onde visitaremos a vinícola, os vinhedos e o 

museu de carros clássicos. Ao final da visita degustação e almoço.  

20 Nov – Montevideo/Rio – Em horário a ser determinado, traslado 

ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro.  


