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Noites extras e opcionais de Punta del Este e Montevideo nos seus respectivos folhetos e de Colonia, no folheto  

Monteviceo & Colonia 

Tour regular a Colonia (deixando ao final no hotel) somente 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 no Aloft, Sheraton e Hyatt em Montevideo de 2a a 5a. Desconto de Sexta a Domingo, sob consulta. 

Acréscimo por pessoa para retornar de Colonia em traslado privativo: Dbl U$132 | Tpl U$101 | Sgl U$294 

Punta del Este, Montevideo & Colonia del Sacramento 

07 noites incluindo: 

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

03 noites em Punta del Este + 03 noites em Montevideo + 01 noite em Colonia del Sacramento no hotel 

escolhido com café da manhã 

Traslados regulares Aeroporto Montevideo/Hotel Punta/Hotel Montevideo 

City tour regular em Punta del Este e Montevideo 

Traslados privados Terminal de ônibus/Hotel/Aeroporto em Montevideo 

Tour regular de dia inteiro a Colonia 

Traslado privado Hotel/Terminal de ônibus em Colonia 

Ônibus de linha regular Colonia/Montevideo Seguro viagem April Vip 60 

HOTEIS    

PUNTA/MONTEVIDEO/COLONIA Categoria DBL TPL SGL VALIDADE 

LA FORET/OWN/DON ANTONIO 3*sup/3*sup/3*     

JEAN CLEVERS/CALA DI VOLPE/DAZZLER  4* std/4*/4* 1482 1408 2200 Sep 

  1498 1418 2230 Oct a 15 Dec 

  1501 1421 2237 16 a 24 Dec 

AWA/ALOFT/RADISSON 4*/4*sup/4*sup 1546 1422 2274 Sep 

ENJOY/SHERATON/SHERATON 5* 1573 1495 2333 Sep 

  1606 1517 2398 Oct a 14 Nov 

  1627 1537 2442 19 a 30 Nov 

  1595 1515 2376 01 a 23 Dec 

THE GRAND/HYATT/CHARCO 5*/5*/4*sup 1709 n/d 2652 Oct 

  1745 n/d 2725 Nov 

  1897 n/d 3028 01 a 22 Dec 

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$86 

Seguro incluído para passageiros com menos de 75 anos. Acréscimo para maiores U$32 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos 

Descritivo do programa, clique aqui. 
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Descritivo  

 

01º Dia - Rio/Montevideo/Punta 

Embarque com destino a Montevideo. Chegada e traslado a 

Punta del Este. Acomodação no hotel escolhido.  

02º Dia – Punta del Este 

Pela tarde, faremos um city tour visitando os principais pon-

tos da cidade: o Centro Comercial da Península, a Feira de 

Artesanato, o Yacht Clube, a famosa Esquina dos Quatro Ma-

res e o Farol. Seguiremos pelos bairros residenciais com seus 

jardins e mansões, em direção à La Barra de Maldonado. Você 

conhecerá a Ponte Ondulada, o Parque Indígena, os bairros 

Beverly Hills e Lugano, Cantegril. Partimos para Maldonado, 

Pinares e Punta Ballena com visita opcional a Casapueblo, o 

Museu e Atelier de Carlos Páez Vilaró, onde você poderá par-

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

ao hotel. 

03º Dia – Punta del Este 

Dia livre.  

04º Dia – Punta del Este/Montevideo 

Em horário a combinar, traslado a Montevideo. Acomodação 

no hotel escolhido.  

05º Dia - Montevideo 

Hoje faremos um city tour por Montevideo, visitando os prin-

cipais pontos da capital: Praça Independência, a porta da Ci-

dadela, a cidade velha, o Mercado del Puerto, o Palácio Legis-

lativo, o bucólico bairro del Prado e o Estádio Centenário, 

palco da primeira Copa do Mundo em 1930.  Retorno ao ho-

tel. 

06º Dia - Montevideo/Colonia 

Pela manha, saída para tour a Colonia de Sacramento.  Esta 

antiga Cidade Portuguesa do século XVII foi declarada Patri-

mônio Histórico da Humanidade pela UNESCO, por sua ri-

queza arquitetônica muito bem conservada. Em nosso pas-

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

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

taremos também o Centro, a Zona Portuária, sua formosa 

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

apreciando neste lugar a “Plaza de Toros” (Praça dos Touros) 

entre outros. Tour finaliza próximo ao hotel de Colonia. 

07º Dia - Colonia/Montevideo 

Em horário a combinar, traslado ao terminal de ônibus de 

Colonia. O trajeto Colonia-Montevideo será feito em ônibus 

de linha. Ao chegar em Montevideo, traslado até o hotel. 

08º Dia - Montevideo/Rio 

Em horário a combinar, traslado ao Aeroporto para embarque 

com destino ao Rio de Janeiro. 

 

Opcionais regulares recomendados, mínimo 2 pesssoas, pagos na entrada: 

 

Tour regular de meio dia a La Barra e José Ignacio U$41 

Tour regular de meio dia a Piriápolis - Mar e Serra U$41 


