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07 noites incluindo: 

Aéreo Rio/Montevideo/Rio com Latam na classe V 

04 noites em Montevideo e 03 noites em Carmelo com café da manhã, no hotel selecionado 

Traslados privativos de chegada e partida em Montevideo 

Traslados privativos Montevideo/Carmelo/Montevideo 

City tour regular em Montevideo 

Seguro viagem Coris Vip 60 

  Pacote  Nt Extra Carmelo   

HOTEIS MVD / CARMELO Categoria DBL TPL SGL DBL TPL SGL VALIDADE 2022 

ALOFT/CAMPOTINTO Prim Sup/Prim 2006 1798 3142 110 98 203 Jul 

  2006 1788 3133 110 95 200 Aug a 18 Dec 

ALOFT/NARBONA LODGE Primeira Sup 2200 2020 3565 173 170 340 02 a 31 Jul+19 Sep a 15 Dec 

  2119 1967 3405 147 153 288 Aug a 18 Sep 

Noites extras e opcionais de Montevideo no seu respectivo folheto.    

Acomodação calculada no Hyatt de segunda a quinta-feira. No Campotinto e Narbona de domingo a quinta-feira. 

Hospedagem em outros dias de semana, sob consulta. 

Carmelo Resort, está fechado temporariamente. 

01º Dia - Montevideo 

Chegada e traslado ao hotel. 

02º Dia - Montevideo 

Pela manha, city tour por Montevideo, visitando os principais pontos 

da capital: Praça Independência, a porta da Cidadela, a cidade velha, 

o Mercado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bucólico bairro del 

Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo em 

1930. 

03º Dia - Montevideo / Carmelo 

Traslado até o hotel em Carmelo. 

04º e 05º Dia - Carmelo 

Dias livres para atividades independentes. 

06º Dia - Carmelo/Montevideo 

Traslado até o hotel em Montevideo. 

07º Dia - Montevideo 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos  

serviços. 

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.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

Taxa IRRF sob consulta. 

Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

Importante: pacote calculado voando Latam na classe V de baixa temporada. Sugerimos que antes de informar  

o valor ao seu cliente, nos peça para atualizar o valor do pacote de acordo com a classe que confirma  

na data de viagem solicitada. 


