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06 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com TAM na classe Q 

03 noites em Montevideo e 03 noites em Carmelo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados privativos de chegada e partida em Montevideo 

Aluguel de carro categoria intermediaria por 04 diárias com km livre, Cdw e taxa governamental incluidos 

City tour regular em Montevideo  Seguro viagem Travel Ace Value 

 Pacote Noite Extra Carmelo  

HOTEIS DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 

SHERATON / NARBONA WINE LODGE 1263 1099 2087 112 92 219 Sep 

 1352 1159 2265 139 111 274 Oct a 15 Dec 

HYATT CENTRIC/ CARMELO RESORT (HYATT) 1352 1172 2309 151 124 302 Sep a 21 Dec 

Noites extras e opcionais de Montevideo no seu respectivo folheto    

Acomodação em Carmelo de Domingo a Sexta, acréscimo Sábado U$160 o apartamento  

 Acréscimo para substituir o aluguel de carro por traslados privativos Montevideo/Carmelo/Montevideo: 

Narbona = 500 Dbl, 335 Tpl e 1000 Sgl Carmelo Resort = 348 Dbl 326 Tpl 782 Sgl 

Opção Buenos Aires com Carmelo sob consulta 

	Importante: pacote calculado voando Tam na classe Q 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 de IRRF sob consulta 

  Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): Tam U$80 e AR U$120  

Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$21 

Descritivo  
 

01º Dia - Rio/Montevideo - Embarque com destino a 

Montevideo. Chegada e traslado ao hotel escolhido.  

02º Dia - Montevideo - Pela manha, city tour por Monte-

video, visitando os principais pontos da capital: Praça In-

dependência, a porta da Cidadela, a cidade velha, o Mer-

cado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bucólico bairro 

del Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa 

do Mundo em 1930.  Retorno ao hotel. 

03º Dia - Montevideo - Em horário a combinar, traslado 

a Carmelo. Acomodação no hotel escolhido. 

04º e 05º Dia - Carmelo -  Dias livres para atividades in-

dependentes. 

06º Dia - Carmelo/Montevideo - Em horário a combinar, 

traslado a de volta a Montevideo. Acomodação no hotel 

escolhido. 

07º Dia - Montevideo/Rio - Em horário a combinar, tras-

lado ao Aeroporto de Montevideo para embarque com 

destino ao Rio de Janeiro. 

MONTEVIDEO E CARMELO 


