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Montevideo, Colonia del Sacramento & Buenos Aires 

07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo//Buenos Aires/Rio com Latam na classe S ou Aerolineas Argentinas 

03 Montevideo, 01 noite em Colonia del Sacramento e 03 em Buenos Aires, no hotel escolhido com café da manhã 

Montevideo: Traslado privativo aeroporto/hotel e tours regulares: city tour e tour de dia inteiro a Colonia  

Colonia: Traslado privativo hotel/porto + Buquebus Colonia/Buenos Aires, econômica programada 

Buenos Aires: Traslado privativo porto/hotel e hotel/aeroporto e city tour regular 

Seguro viagem April Vip 60 

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

Tour regular a Colonia (Terça, Quinta e Sábado)  

Acomodação em Colonia de Domingo a 5a., exceto no Charco que é 2a a 5a. Outros dias, acréscimo sob consulta. 

Acomodação 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). 

 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe S 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 em dólares, por pessoa, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

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

Taxa IRRF, sob consulta Taxas de embarque pagas junto à entrada em torno de U$105 

Seguro incluído para menores de 74 anos. Acréscimo para maiores: U$32 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

HOTEIS MVD/CYR/BUE Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 

OWN/D. ANTONIO/RECONQUISTA PLAZA 3*Sup/3*/3* 1005 1044 1374 Oct 
CALA DI VOLPE/DAZZLER/INTERSUR 4* 1153 1187 1678 Oct a 15 Dec 

  1156 1189 1685 16 Dec a Feb'21 
ALOFT/RADISSON/RECOLETA GRAND 4*Sup 1315 1269 1945 Oct a Dec 

SHERATON/SHERATON/SOFITEL Luxo 1488 1462 2292 Oct a 14 Nov 
  1510 1482 2336 19 a 30 Nov 
  1477 1461 2270 Dec 

HYATT CENTRIC/CHARCO/ALVEAR 5*/4*Sup/5* 1866 n/d 3098 Oct a 22 Dec 

 

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—Dia livre. 

04º 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. 

05º Dia - Colonia/Buenos Aires - Em horário a combinar, traslado 

ao porto de Colonia para embarque no Buquebus com destino a 

Buenos Aires. Ao chegar em Buenos Aires, traslado ao hotel. 

06º Dia - Buenos Aires - Pela manhã saída para visitar a cidade 

percorrendo os principais pontos: Centro Cívico – prédio do Con-

gresso Nacional, Plaza de Mayo com a casa do Governo (Casa Rosa-

da), Catedral Metropolitana e Cabildo de Buenos Aires – Teatro Co-

lon e os tradicionais bairros de San Telmo, La Boca, Palermo e La 

Recoleta. Retorno para o hotel. Tarde livre. 

07º Dia—Buenos Aires—Dia livre. 

08º Dia - Buenos Aires/Rio - Em horário a combinar, traslado ao 

Aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro. 


