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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 de grupo
 05 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã
Traslados de chegada e partida em grupo
City Tour em grupo
Seguro Travel Ace Especial
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
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Opcional recomendado, pago junto à entrada (outros sob consulta):
Tour de dia Inteiro a Colonia del Sacramento (Ter, Qui e Sab) U$76
 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento e taxa IRRF, sob consulta.
 Taxas de embarque pagas junto à entrada (em torno de): GOL U$86
 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores U$15

Itinerário
15 Nov – Rio/Montevideo - Chegada e traslado ao hotel escolhido.
16 Nov - 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 Marichal onde visitaremos a
vinícola e seus vinhedos e degustaremos seus vinhos.
17 Nov – Montevideo - Dia livre. Sugerimos tour de dia inteiro
opcional 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 Centenario, 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 visitaremos 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.

