
07/10/2019 

 

03 noites incluindo: 

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

03 noites no hotel escolhido com café da manhã  

Traslados regulares Aeroporto Montevideo / Punta del Este / Aeroporto Montevideo  

City tour regular 

Seguro viagem April Vip 100 

PUNTA DEL ESTE 

   03 noites Noite Extra   

HOTEL CATEGORIA Apto DBL TPL  SGL DBL TPL SGL VALIDADE 2020 

ROMIMAR (Centro) Econômica Standard 1199 1103 1754 100 88 195 01 a 20 Feb+17 a 29 Feb 

ATLANTICO Tur Sup Chic        

SALTO GRANDE (P.3 Mansa) Tur Sup Standard        

LA FORET  (P.5 Mansa) Tur Sup Standard 1183 1076 1721 95 79 184 01 a 20 Feb+26 a 29 Feb 

AWA (Design District) Primeira Superior Deluxe 1316 1183 1986 138 114 271 01 a 19 Feb+26 a 29 Feb 

SISAI (Desing District) Primeira Premium Design 1318 1164 1990 139 n/d 272 01 a 20 Feb+26 a 29 Feb 

JEAN CLEVERS (P.7 Mansa) Prim Std Superior 1208 1111 1770 103 91 201 01 a 19 Feb+26 a 29 Feb 

SERENA (P.24 Mansa)  Prim Sup Parcial Mar 1515 n/d 2385 203 n/d 401 01 Feb a 19 Feb 

  Lateral Mar 1578 n/d 2512 224 n/d 443 01 Feb a 19 Feb 

THE GRAND (P.10 Brava) Luxo Ocean View Jr. 1406 1277 2166 168 145 330 01 a 20 Feb+25 a 29 Feb 

PUNTA RESORT Luxo Jr Suite 1577 1380 2526 209 n/d 412 01 a 20 Feb+26 a 29 Feb 

FASANO Luxo Plus Superior 1853 1912 3078 299 n/d 592 01 a 20 Feb+26 a 29 Feb 

  Deluxe 2169 1912 3711 402 n/d 799 01 a 20 Feb+26 a 29 Feb 

Programa com Hotéis em Jose Ignacio, clique aqui 

Trabalhamos com vários outros hotéis, Se o que quer não estiver nesta lista, por favor consulte. 

Pacote com os hotéis Punta Resort e Fasano, não inclui city tour. 

Acréscimos para traslados privativos (os regulares são feitos em Vans): Dbl U$42| Tpl U$45 | Sgl U$70 

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 por pessoa em dólares 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): Latam U$85 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$25 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 



07/10/2019 

 

JOSE IGNACIO 
03 noites incluindo: 

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

03 noites no hotel escolhido com café da manhã  

Traslados privativos Aeroporto Montevideo / Jose Ignacio / Aeroporto Montevideo  

Seguro viagem April Vip 100 

   03 noites Noite extra   

HOTEL CATEGORIA Apto DBL TPL  SGL DBL TPL SGL VALIDADE  2020 

POSADA DEL FARO Primeira Standard        

ESTANCIA VIK Luxo Suite 2104 1816 3578 330 285 655 05 Jan a Feb'20 

BAHIA VIK Luxo Suite 2104 1816 3578 330 285 655 05 Jan a Feb'20 

PLAYA VIK Luxo Suite casa 2660 2187 4690 500 398 995 05 Jan a Feb’20 

Descritivo do programa e opcionais, clique aqui 

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 por pessoa em dólares 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): Latam U$85 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$25 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
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Dia 01 - Rio / Punta del Este 

Embarque com destino a Montevideo. Chegada e traslado ao 

hotel escolhido em Punta del Este 

Dia 02 - Punta del Este 

A tarde faremos um city tour visitando os principais pontos 

da cidade, entre eles: a Casapueblo, a famosa casa escultura 

do artista uruguaio Carlos Paez Vilaró, os bairros residenciais 

como Beverly Hill, San Rafael, Cantegril, Golfe, a curiosa pon-

te ondulante de “La Barra” de Maldonado, as praias Brava e  

 

Mansa, o micro-centro da Península e a Av. Gorlero que é a 

sua principal avenida. 

Dia 03 – Punta del Eeste  

Dia livre. Sugerimos passeio opcional a Jose Ignacio ou outro 

que combina Jose Ignacio com a vinícola Garzón. 

Dia 04 - Punta del Este/ Rio 

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. 

Descritivo Opcionais 

 

Tour de meio dia a La Barra e José Ignacio 

A leste do riacho Maldonado nasce La Barra, ponto obrigatório da noite de Punta del Este durante o verão e reduto das melhores galerias 

de arte. Percorrendo as principais praias, Montoya, Biquíni, entre outras, CHEGAMOS A José Ignacio, cidade que ainda mantém um ar de 

vila de pescadores, sua culinária é simples e sofisticada, assim como sua arquitetura, com hotéis muito exclusivos. É o local escolhido por 

personalidades de todo o mundo, que frequentam suas belas praias e à noite aproveitam as festas particulares do local. Na chegada, te-

remos tempo para explorar suas praias, tirar fotos e aproveitar o charme de suas paisagens. Duas atividades culturais nos aguardam no 

caminho de volta: o magnífico Museu Pablo Atchugarry, com esculturas em mármore e ferro ao ar livre combinadas com a paisagem na-

tural. E o Museu do Mar (ingresso não incluído) onde a história de Punta del Este é conjugada com os primeiros veranistas, os piratas, e a 

mais variada coleção de caracóis, e muito mais. 

 

Tour de meio dia a Piriápolis - Mar e Serra 

Nas primeiras décadas do século XX, Francisco Piria produziu o maior investimento pessoal que o país conhece quando fundou Piriápolis, 

um balneário de estilo europeu com um porto, três colinas, uma rambla e um moderno hotel e cassino. Visitar o Castelp de Piria, reserva 

de flora e fauna do Pão de Açúcar, Rambla Costaneira, Argentino Hotel Spa de Mar, Porto Comercial e Deportivo, subida ao Cerro San 

Antonio, para desfrutar de uma vista panorâmica de todo o balneário, tempo livre para comprar artesanato, descida opcional em cadeiras 

aéreas, Cerro del Toro e Fuente de Venus. Um passeio onde o trabalho de um único homem, visionário em seu tempo, será conhecido em 

profundidade. 

 

Vinícola Garzón 

Saída do hotel em direção as Serras de Garzón, descobrir paisagens diferentes e chegar a uma de nossas vinícolas: Bodega Garzón, no 

topo do desfiladeiro com uma infraestrutura impressionante, um restaurante com capacidade para 120 pessoas, um setor de fogos, exce-

lente gastronomia e terraços privados que nos permitem desfrutar da natureza, do campo, dos desfiladeiros, das montanhas e das vinhas. 

 

 

 

Opcionais regulares recomendados, pagos na entrada: 

 

Tour de meio dia a La Barra e José Ignacio U$41 / IRRF U$2 

Tour de meio dia a Piriápolis - Mar e Serra U$41 / IRRF U$2 

Vinícola Garzón U$267 / IRRF U$ 14 


