
 

 

Roteiro de Viagem 
URUGUAI | MONTEVIDÉU, COLONIA, PUNTA DEL ESTE, RIVERA 
 

1º dia – 10/06/2020 – Origem / Colônia de Sacramento 
Saída com destino a Colônia de Sacramento. 
 
2º Dia – 11/06 – Colônia de Sacramento 
Chegada diretamente a Colônia de Sacramento. Conhecermos esta cidade típica portuguesa rica em uma 
arquitetura datada do século XVII e declarada Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco. Tempo livre para 
almoço e atividades pessoais. Em horário à combinar, viagem a Montevidéu. Noite livre. 1º pernoite. 
 
3º Dia – 12/06 – Montevideo 
Café da manhã no hotel. Saída para meio dia de visita panorâmica pela cidade, passando pela Cidade 
Velha com sua Praça Matriz, a Fonte de Água Potável, a Catedral Metropolitana, o Cabildo, o Clube 
Uruguay, o Teatro Solis, a Praça da Independência com monumento ao herói nacional General José G. 
Artigas, a Avenida 18 de Julho, a principal artéria da cidade. Noite Livre. 2º pernoite.  
 
4º Dia – 13/06 – Punta del Este 
Café da manhã e viagem a Punta del Este, encontro com o guia local e visita a cidade percorrendo os 
principais pontos tais como o porto; a costa conhecida como La Brava, com suas praias; os bairros 
residenciais de Golf, San Rafael, Rincon e Beverly Hills com suas mansões; Maldonado; o bairro de Pinares 
e o cassino Conrad. Visita também a Punta Ballena (Casa Pueblo – Opcional). Final da tarde, retorno a 
Montevideo. 3º pernoite. 
 
5º dia – 14/06 – Montevideu / Rivera 
Café da manhã no hotel e viagem para Rivera para compras. Após as compras, viagem de retorno. 
Chegada prevista para a madrugada. 
 
Observação: roteiro poderá ser alterado para melhor aproveitamento da viagem. 
 
 
INCLUSO NO PACOTE 
- Viagem em Ônibus Leito Total; 
- 03 noites de hospedagem em hotel em Montevideo com café da manhã (HOTEL ALOFT); 
- Atividades descritas no roteiro**: 
- City tour com guia local especializado em Punta del Este, Colônia e Montevideo. 
** Não estão inclusos os ingressos em parques, mesmo os dos tours do programa, museus e 
monumentos históricos, reservas ecológicas e quaisquer outros serviços não citados. 
 
 
VALOR DO PACOTE: 
APTO INDIVIDUAL STD: R$ 1.990,00 (hum mil novecentos e noventa reais); 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 1.590,00 (Hum mil quinhentos e noventa reais). 
 



 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

A vista: 5% de desconto 

Parcelado: 6x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 

 

EMBARQUES PRINCIPAIS 

13:00 – CAXIAS DO SUL 

16:00 – ERECHIM 

18:00 – PASSO FUNDO 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 

– Carteira de Identidade (RG) original com menos de dez anos de expedição, emitida pela Secretaria de Segurança 

Pública, em bom estado e com foto recente ou Passaporte dentro de sua validade (não será aceita Certidão de 

Nascimento, CNH ou qualquer carteira profissional) 

 

 
 


