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05 noites incluindo: 

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

04 noites em Montevideo e 01 noite em Colonia del Sacramento no hotel escolhido com café 

  Traslados de chegada e partida privativos em Montevideo     City tour regular em Montevideo  

 Tour regular de dia inteiro a Punta del Este 

Tour regular de dia inteiro a Colonia (deixando ao final no hotel de Colonia) 

Bilhete de ônibus de linha Colonia del Sacramento/Montevideo + traslados      Seguro viagem Travel Ace Especial 

Noites extras e opcionais de Montevideo, consulte folheto de Montevideo. 

Tour regular a Colonia (deixando ao final no hotel) somente Terça, Quinta e Sábado. 

Acomodação em Colonia de Domingo a Quinta, acréscimo Sexta e Sábado sob consulta. 

Acomodação no  Aloft, Hilton e Hyatt em Montevideo de 2a a 5a.  Desconto de Sexta a Domingo, sob consulta. 

Radisson Colonia: Dbl em apto superior (cama de casal) e Sgl e Tpl em apto standard (cama twin). 

Acréscimo por pessoa para retornar de Colonia em traslado privativo: Dbl U$134 | Tpl U$115 | Sgl U$319. 

 

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

Chegada e traslado ao hotel escolhido.  

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

tando os principais pontos da capital: Praça Independência, a porta 

da Cidadela, a cidade velha, o Mercado del Puerto, o Palácio Legisla-

tivo, o bucólico bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da 

primeira Copa do Mundo em 1930.  Retorno ao hotel. 

03º Dia - Montevideo/Colonia - Pela manha, saída para tour a 

Colonia de Sacramento.  Esta antiga Cidade Portuguesa do século 

XVII foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNES-

CO, por sua riqueza arquitetônica muito bem conservada. Em nosso 

passeio, conheceremos suas ruas de pedra, suas antigas constru-

ções, restos de fortes e os museus Espanhol e Português. Visitare-

mos também o Centro, a Zona Portuária, sua formosa 

“Rambla” (Orla Marítima), chegando até o Real de San Carlos apreci-

ando neste lugar a “Plaza de Toros” (Praça dos Touros) entre outros. 

Hospedagem em Colonia. 

04º Dia - Colonia/Montevideo - Em horário a combinar, traslado 

ao terminal de ônibus de Colonia. O trajeto de Colonia a Montevi-

deo será feito em ônibus de linha. Ao chegar em Montevideo, trasla-

do até ao hotel. 

05º Dia - Montevideo - Dia livre. Sugerimos almoçar na vinícola 

Bouza. 

06º Dia - Montevideo/Rio - Em horário a combinar, traslado ao 

Aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. 

  Pacote Noite Extra Colonia  

HOTEIS MONTEVIDEO/COLONIA Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE  2019 

OWN / VIRREY ou D. ANTONIO  Tur Sup /Turistica 871 872 1175 69 62 124 Jan e Feb 

  859 863 1149 57 54 99 Mar e Apr 

  854 861 1141 53 52 91 May e Jun 

CALA DI VOLPE / PLAZA MAYOR Primeira / Tur Sup 943 n/d 1303 74 n/d 143 Jan e Feb 

  929 n/d 1303 74 n/d 143 Mar a Oct 

ALOFT / SPA LA RESERVE Primeira Sup        

         
HILTON GARDEN / RADISSON Primeira Sup 973 943 1381 91 81 172 Jan e Feb 

   1017 1010 1473 78 71 145 Mar a Jun 

HYATT CENTRIC / EL CHARCO Luxo / Primeira Sup        

         

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. Não é válido para Feriados, Congressos e Eventos. 

 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$18. 

 Importante: este pacote é 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. 


