
05/07/2022 

 

03 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe V 

03 noites no hotel escolhido com café da manhã   

Traslados de chegada e partida privativos 

City tour, regular  Tour a Punta del Este, regular   

Seguro viagem Coris Vip 60 

    
    

Pacote Noite Extra 

 

HOTEIS SELECIONADOS Categoria Apto. DBL TPL SGL 
DBL TPL SGL 

VALIDADE 2022/2023 

OWN Tur. Sup. Junior 1012 1060 1198 46 60 87 Jul a Jun 

AFTER Tur. Sup. Std 1011 n/d 1194 45 n/d 85 Jul a 23 Dec 

   1019 n/d 1210 48 n/d 91 24 Dec a 06 Jan 

ALOFT Prim Sup Aloft 
1086 1069 1301 70 63 120 Jul a 29 Dec+02 Jan a Jun 

HYATT CENTRIC Luxo King 
1201 1161 1531 107 92 195 Jul a 26 Dec+03 Jan a 16 Feb+22 Feb a 30 Dec 

SOFITEL MONTEVIDEO Luxo Plus Sup 
1197 1312 1567 106 141 207 Jul 

   
1300 1451 1773 139 187 273 Aug a Jun 

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

Consulte desconto hospedagem nas noites de Sex, Sab e Dom no Aloft em Maio e Sex, Sáb e Dom no Hyatt até 26 Dec. 
 

Opcionais recomendados, pagos junto à entrada (outros sob consulta): 

Tour regular de dia Inteiro a Colonia del Sacramento (Ter, Qui e Sab) U$79 

Tour regular Senderos del Tannat, visitando 02 vinícolas com degustação (Seg a Sab), sob consulta 

Tour, degustação e almoço na Vinícola Bouza U$218 

Descritivo do programa e opcionais, clique aqui. 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar o valor  

ao seu cliente, nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que  

confirma na data de viagem solicitada. 



05/07/2022 

 

MONTEVIDEO 

 

01º Dia - Montevideo - Chegada e traslado ao hotel. 

02º Dia - Montevideo - Pela manhã, city tour por Montevideo. Este tour passeará pelos principais pontos da capital, dos 

quais destacamos: a Praça Independência, 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.  

03º Dia - Montevideo - Pela manhã, saída para um passeio completo pelo balneário de Punta del Este incluindo Casapue-

blo: famosa casa escultura do artista uruguaio Carlos Paez Vilaró; as praias mansa e brava; os diversos bairros residenciais, 

com suas fabulosas mansões; a curiosa ponte ondulante de Barra de Maldonado. Na Península com seu centrinho, passeare-

mos pela Av. Gorlero é a rua principal, conheceremos a esquina dos quatro mares e o porto com seus iates e barcos onde, 

se tivermos sorte, poderemos ver os pescadores alimentando lobos marinhos e focas com resto de peixes. Tempo livre para 

almoço e talvez tentar a sorte no cassino do Hotel Enjoy Punta del Este. Em horário oportuno, retorno a Montevideo. 

04º Dia - Montevideo - Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 

Descritivo Opcionais 

 

Tour e almoço a Vinícola Bouza  

Saídas Todos os dias—privativo 

Este opcional inclui traslados de chegada e partida para os passageiros que desejam almoçar na Vinícola Bouza. Na vinícola 

inclui visita, degustação e almoço (sem bebidas). 

 

Tour de dia inteiro a Colonia de Sacramento 

Duração aproximada: 10 horas 

Saídas Terças, Quintas e Sábados  - regular 

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 for-

mosa “Rambla” (Orla Marítima), chegando até o Real de San Carlos apreciando neste lugar a “Plaza de Toros” (Praça dos 

Touros) entre outros. Em horário oportuno, retorno a Montevideo. 

 

Tour Senderos del Tannat 

Duração aproximada: de 05 a 06 horas 

Saídas: Segunda a Sábado—regular 

Este opcional inclui visita a duas vinícolas nos arredores de Montevideo. Inclui visita e degustação com queijos e frios em 

cada uma delas. 

Caso queira escolher quais vinícolas quer visitar, deverá contratar o tour privativo (preço sob consulta) 


