URUGUAI
MONTEVIDÉU – COLÔNIA DO SACRAMENTO PUNTA DEL ESTE

Período:
de 14 à 18 ABRIL 2022
Preço:
Valor por pessoa em Qto DBL_______________________________________R$ 1.540,00
Valor por pessoa em Qto SGL_______________________________________R$ 2.160,00
Forma de Pagamento:
A vista 3% de desconto
Parcelamento cheque ou boleto, até a data da viagem
Cartões de credito Visa, Master Card e Hipercard em até 10 x sem juros

Pacote Inclui:
✓ Transporte em ônibus Doble Deck Leito Leito
✓ Acompanhamento de guia coordenador bilingue credenciado no Cadastur
✓ 02 Noites de Hotel com café da manhã
✓ City Tour Com guia Local em Colônia do Sacramento; Montevidéu e Punta del Este
ROTEIRO:
1º dia – 14/04/22 - Quinta-feira- SANTA ROSA / SANTA MARIA / COLONIA DO
SACRAMENTO
Apresentação e embarque em Santa Rosa/RS via Santa Maria e Aduana Santana do
Livramento/RS – Rivera/UY, rumo Colônia do Sacramentovia, Noite em transito.
2º dia – 14/04/22 - Sexta-feira - Colônia do Sacramento / MontevIdéu
Pela Manhã, parada para café da manhã no famoso sitio Granja Arenas, reconhecido pelos
Word Guines como o maior colecionador de Lápis Faber Castell, tempo para visitação e
compras de alfajores, vinhos, doces etc. Apresentação de nosso guia local para realização de
City tour em Colônia do Sacramento, cidade tombada patrimônio histórico cultural pela
Unesco, uma beleza colonial do século XVII, com vestígios de colonização Portuguesa e
Espanhola nos apresentam a famosa Rua dos Suspiros no casco histórico com seu belo
pórticona entrada, suas ruas de paralelepípedo original, o Farol na beira do Rio de La Plata, e
tudo o encanto que nos brinda este local, após visitação, tempo para almoço (não incluso) e
embarque para nosso destino de hospedagem Montevidéu, check in no hotel pela tarde e
restante do dia livre. 1º pernoite de hotel
3º dia – 16/04/22 - Sábado – Montevidéu
Em horário a combinar após o café da manhã, realizaremos o Tour em Montevidéu
acompanhados com nosso guia visitaremos os principais pontos turísticos da cidade, Palácio
Congresso, Palácio Barolo, Praça Artigas, o teatro Solís, percorreremos a Av. 18 de Julho, o

Estádio Centenário, Monumento a La Carreta e Praia de Pocitos. finalizado o city tour,
restanteda tarde livre, A noite Sugerimos Jantar Show de Tango e Folklore Charrua e apreciar
o famoso Candombe, degustar o vinho Tannat ou o Meio e Meio, bebidas originarias de
Uruguai e apreciar um jantar especial na casa “ El Milongon”. 2ª Pernoite de hotel.
4º dia –17/04/22 - Domingo – Montevidéu / Punta de Este/ Cidade de Origem
07:30 hr Após café da manhã, check out hotel e embarcamos já com a bagagem no ônibus
para visita a região balnearia do Rio de La Plata, subida ao morro Santo Antônio, Praia de
Piripolis e visita a casa Pueblo, assim chamado o ateliê do famoso escultor Carlos Paes Vilaró,
sua arquitetura peculiar fazem deste lugar encantador, também construído na beira do Rio
de la Plata um hotel para receber os visitantes, nosso tour continua em Punta del Este, praia
seleta e escolhida por grandes magnatas Uruguaios, Argentinos e Brasileiros, percorreremos
os principais pontos da cidade, club de jates, principais bairros, e finalizando o tour no
famoso cassino Conrad, hoje chamado de Enjoy. após almoço (não inclusso) embarque com
destino a Chuí (FreeShop - Zona Franca) tempo para compras e jantar, em horário
combinado, saída com retorno a cidade de origem, chegada prevista no 5º dia. e fim de
Nossos Serviços.

NOTA IMPORTANTE
A New Bblue Turismo reserva-se o direito de promover alterações que se fizerem necessárias quanto
ao Itinerário, hotéis, serviços e passeios, sem prejuízo ao passageiro.
Caso necessário, poderá também alterar a data e horário de embarque a fim de garantir transporte
de melhor qualidade.
Em se tratando de viagem de grupo fica estabelecido o número mínimo de 25 passageiros exigidos
para confirmação da saída da viagem.

