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

 Pacotes financiados com 30% de entrada + taxas a vista e saldo em 03 cheques pré-datados 

OU 35% de entrada + taxas a vista e saldo em 03 parcelas no cartão.  

 Taxas de embarque não incluída U$85. Taxa IRRF sob consulta. 

 Seguro incluído para menores de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$15. 

Itinerário 

12 Oct – Rio / Montevideo: Embarque com destino a Mon-

tevideo. Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

13 Oct - Montevideo: Saída  para a vinícola Juanico onde 

visitaremos seus vinhedos,  antigas edificações de pedra e 

sua adega subterrânea. Ao término da visita teremos almoço 

harmonizado. Após o almoço, seguiremos para a vinícola Ma-

richal onde visitaremos a vinícola e seus vinhedos e degusta-

remos seus vinhos.  

14 Oct – Montevideo: Saída para a vinícola Pizzorno onde 

visitaremos vinhedos, seguido de degustação. Depois prosse-

guiremos para a Vinícola Bouza onde visitaremos a vinícola, 

os vinhedos e o museu de carros clássicos. Ao final da visita 

degustação e almoço.  

15 Oct – Montevideo / Rio – Em horário a ser determinado, 

traslado ao aeroporto e embarque ao Rio de Janeiro. 

Hotel Categoria Quarto DBL TPL SGL Localização 

OWN MONTEVIDEO Prim. Sup. Junior 1118 1029 1525 Punta Carretas 

ESPLENDOR GRAND Primeira Suite 1159 n/d 1606 Punta Carretas 

HYATT CENTRIC Luxo King/Twin 1205 1102 1700 Nuevo Pocitos 

SHERATON MONTEVIDEO Luxo Classic 1246 1135 1781 Punta Carretas 

SOFITEL CARRASCO Luxo Plus Superior 1386 1417 2060 Carrasco 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

12 Oct Galeão - Montevideo 14:45/17:45 15 Oct Montevideo - Galeão 10:05/13:45 

MONTEVIDEO com VINICOLAS 

Pacote de 03 noites, incluindo 

 Aéreo Rio / Montevideo / Rio com TAM em classe econômica de grupo 

 03 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e saída ao aeroporto em grupo Seguro Viagem Travel Ace Especial 

 Tour em grupo a vinícola Marichal com degustação e a vinícola Juanicó com almoço harmonizado 

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

Feriado 12 Outubro 


