
30/10/2019 

 

Pacote 05 noites, incluindo: 

 Aéreo Rio / São Paulo / Punta del Este / São Paulo / Rio 

Traslado regular aeroporto Punta del Este / Hotel / aeroporto Punta del Este 

05 noites de hospedagem em apto Bay room com café da manhã buffet no Restaurante 

Acesso diário ao spa e Health Club (tratamentos não incluídos) Wi-Fi Acesso ao Cassino 

 

Aéreo com Fretamento LATAM desde Guarulhos + trechos domésticos (sujeitos a confirmação):  

IDA   LA3578 GIGGRU 0920 1030  LA8130 GRUPDP 1215 1450  

VOLTA  LA8131 PDPGRU 1550 1815 LA3582 GRUGIG 2015 2120 

Criança (até 08 anos) acomodada com dois adultos pagando duplo. 

 

Opcionais recomendados, pagos juntos a entrada: 

City tour U$30 + U$2 IRRF Seguro April Vip 100 para pessoas de até 75 anos U$30 

Vinícola Garzon com degustação e almoço: sob consulta. 

 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 
 Financiamento: 35% de entrada + taxas a vista e saldo em até 03 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 
Taxas de embarque pagas junto a entrada U$99  Promoção sujeita a disponibilidade no ato da reserva. 

Saída Duplo IRRF Triplo IRRF Single IRRF Criança IRRF 

22 de Dezembro 1149 92 1029 86 1849 135 549 59 

22 Dec - Rio / São Paulo / Punta del Este 

Embarque no Rio de Janeiro com destino a Punta del Este. 

Chegada e traslado ao Hotel Enjoy Punta del Este.  

23 Dec - Punta del Este 

Dia libre. Sugerimos um tour pela cidade para conhecer seus 

principais pontos turísticos, terminando na Casapueblo, o 

Museu e Atelier de Calos Páez Vilaró, onde você poderá parti-

cipar da "Misa al Sol", num pôr do sol inesquecível. 

 

24 a 26 Dec - Punta del Este 

Dias livres. 

Sugerimos os seguintes passeios opcionais: tour a Jose Igná-

cio; Visita a Vinícola Garzón com degustação e almoço. Nesta 

vinícola, além dos excelentes vinhos, se produz um dos me-

lhores azeites da América do Sul. 

27 Dec - Punta del Este / SãoRio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. 


