01/07/2022

07 noites incluindo:
Aéreo Rio/Punta del Este//Montevideo/Rio com Azul
03 noites em Punta del Este e 04 noites em Montevideo, com café da manhã no hotel selecionado
Traslados privativos de chegada em Punta del Este e de saída em Montevideo
Traslado regular Hotel de Punta del Este/Hotel Montevideo
City tour regular nas duas cidades Seguro viagem Coris Vip 60

Categoria

DBL

TPL

SGL

VALIDADE 2022/2023

ROMIMAR / OWN

Tur. Sup.

AWA / ALOFT

Primeira/Prim Sup.

SERENA / ALOFT
ENJOY / HYATT
THE GRAND / HYATT

Primeira Sup.
Luxo
Luxo

THE GRAND / SOFITEL MONTEVIDEO

Luxo/Luxo Plus

1183
1171
1285
1319
1647
1601
1527
1425
1500
1517
1580
1653
1676
1511
1648
1711
1785
1808

1183
1163
1199
1231
1476
1445
1396
n/d
1405
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d

1696
1671
1841
1911
2563
2474
2326
2120
2271
2304
2431
2579
2624
2353
2627
2754
2902
2947

Jul+Oct a 20 Dec
Aug a 08 Sep+11 a 30 Sep
Jul a Sep
Oct a 23 Dec+Mar
03 Jan a 15 Jan
16 Jan a 31 Jan
01 a 16 Feb+22 a 28 Feb
Jul a Oct
Jul a 19 Dec
Jul+Aug
Sep
Oct+Nov
01 a 22 Dec
Jul
Aug
Sep
Oct+Nov
01 a 22 Dec

HOTEIS PUNTA/MONTEVIDEO

Para noites extras consultar folheto de Montevideo e folheto de Punta del Este.
Importante: pacote calculado voando Azul 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.
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.
Descritivo do programa e opcionais, clique aqui

01/07/2022

PUNTA DEL ESTE & MONTEVIDEO
01º Dia - Punta del Este - Chegada, traslado ao hotel selecionado.
02º Dia - Punta del Este - Pela tarde, faremos um city tour visitando
os principais pontos da cidade: o Centro Comercial da Península, a
Feira de Artesanato, o Yacht Clube, a famosa Esquina dos Quatro
Mares 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 participar 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 - Pela manhã, 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. Retorno ao hotel.
06º Dia - Montevideo - Dia Livre.
07º Dia - Montevideo - Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.

Descritivo dos 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, teremos 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 natural.
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, excelente
gastronomia e terraços privados que nos permitem desfrutar da natureza, do campo, dos desfiladeiros, das montanhas e das vinhas.

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
Vinícola Garzón: traslados, visita, degustação e almoço de 4 pratos (Apr a Jul) U$377

