
PUNTA DEL ESTE - PIRIÁPOLIS - MONTIVEDEO - COLÔNIA - TRAVESSIA DO RIO DA
PRATA DE BUQUEBUS - BUENOS AIRES - JANTAR SHOW NO MADERO TANGO E

COM 1 NOITE EM COLÔNIA DO SACRAMENTO.
22/11 A 28/11/18 - 07 DIAS

AÉREO + TERRESTRE + NAVEGAÇÃO FLUVIAL

APRESENTAÇÃO » Um roteiro preparado para conhecer o que há de melhor nas duas capitais e
seus arredores dos países vizinhos - Uruguai e Argentina; estes países podem ser visitados em
qualquer época do ano, porém nós preparamos esta viagem para você aproveitar o feriadão de
outubro  e  curtir  uns  tangos,  milongas,  chimarrão,  deliciosas  carnes,  nas  cidades  mais
encantadoras da América do Sul que é   Montevideo e Buenos Aires. Embarque nessa viagem
multimodal de 6 dias e venha viver momentos inesquecíveis.

ROTEIRO DIA a DIA – PROGRAMAÇÃO »

22/11/18 (1º Dia, Quinta) PORTO ALEGRE / MONTEVIDEO (AÉREO) // MONTEVIDEO – CITY
TOUR: Às 09h30 apresentação para embarque no terminal  2 do Aeroporto   Salgado Filho  de
Porto Alegre para viagem aérea direta a Montevideo – Uruguai. Saída prevista do voo às 11h45 e
chegada prevista em torno das 13h10, recepção com assistência da equipe local e traslado ao
hotel, onde a chegada está prevista às 14h30 em diante. Ocupação dos aptos, tempo livre para
descansar ou almoçar (não incluído) e em torno das 16h00 saída para city tour de 2h45min pelos
principais pontos turísticos de Montevideo: Puerta de la Ciudad, que divide a cidade velha da
cidade nova,  Plaza Independência com o monumento e Mausoléo de General  Artigas,  Teatro
Solis, Monumento à Carreta (em homenagem ao antigo meio de transportes, 1934), foi o primeiro
em importância, Diligência (em homenagem ao antigo meio de passageiros, 1952), El Entrevero
(em homenagem aos heróis anônimos da Pátria, ao Gaúcho e aos índios que morreram nas lutas,
1967), o escultor destes monumentos foi José Belloni, passando, também por parques, bairros
residenciais, praias, entre outros. Jantar livre e hospedagem com café da manhã.

23/11/18 (2º  Dia,  Sexta)  MONTEVIDEO /  PIRIÁPOLIS /  PUNTA DEL ESTE /  MONTEVIDEO
(RODO):  Café da manhã no hotel  e posteriormente saída para conhecer os principais pontos
turisticos do litoral norte do Uruguai, acompanhado de guia local, afim de conhecer Punta del Este
e seu entorno - Piriápolis. Punta del Este que fica a 140km da Capital Uruguaia, e situa-se sobre
uma estreita faixa de terra que divide as águas do Rio da Prata e do Oceano Atlântico, Punta del
Este, diferencia-se do resto dos Balneários locais pela sua beleza ímpar, seu glamour e prestígio
internacional.  Retorno a  Montevideo  em torno  das  16h30  /17h00.  Tempo livre,  à  noite,  visita
opcional ao Cassino ou assistir  a um jantar-show (não incluído) com tangos e milongas no El
Milongon. Hospedagem com café da manhã.

24/11/18 (3º Dia, Sábado) MONTEVIDEO / COLONIA / BUENOS AIRES (RODO + FLUVIAL
-TRAVESSIA DE BUQUEBUS): Café da manhã no hotel. Desocupação do hotel e saída, em torno
das  08:00h,  com  o  ônibus  da  excursão  e  o  guia  acompanhante  em  viagem  até  Colônia  de
Sacramento.  Cidade  declarada  Patrimônio  Cultural  da  Humanidade  pela  UNESCO  em  1995,
Colônia é uma joia histórica em si mesma. Ao andar pela cidade é possível confirmar a riqueza e o
crisol das culturas que deram origem a este povo. Almoço no Granja Arenas (não incluído), típica
fazenda  uruguaia  que  produzem  doces  e  queijos.  Em  horário  oportuno  embarcaremos  de
Buquebus (SEACAT) de Colônia a Buenos Aires através de embarcação rápida - 1h05min de
travessia do Rio de la Plata. Na chegada ao porto de Buenos Aires, recepção e traslado ao Hotel.
Hospedagem e  restante do tempo livre.



25/11/18 (4º Dia, Domingo)  BUENOS AIRES (CITY TOUR) + JANTAR SHOW DE TANGO: Café
da manhã no hotel e posteriormente acompanhado de guia local, faremos o passeio pela cidade
conhecendo ou revendo os principais pontos turísticos da capital da Argentina, tais como: Praça
de Maio,  Catedral  Metropolitana,  Casa Rosada,  Bairros:  San Telmo (feira del  San Telmo aos
Domigos),  La Boca,  Caminito,  Puerto  Madero,  Recoleta,  Palermo,  etc.,  Sugerimos almoço no
restaurante  La Parolaccia,  um restaurante  com muitas  opções,  tipo  buffet  livre,  localizado no
famoso complexo Puerto Madero, conjunto de antigos armazéns às margens do Rio da Prata que
foram  transformados  em  Lojas,  escritórios  e  num  grande  centro  de  gastronomia,  com
 restaurantes variados e para todos os gostos. Restante do tempo livre e à noite traslado do hotel
ao  restaurante  MADERO  TANGO para  jantar  show com bebidas.  Hospedagem com café  da
manhã. 

26/11/18 (5º Dia,  Segunda) BUENOS AIRES (LIVRE) – OPCIONAL TREM DE LA COSTA /
NAVEGAÇÃO DELTA DO RIO TIGRE: Café da manhã no hotel, posteriormente dia inteiramente
livre para atividades pessoais independentes ou sugerimos o tour TREM DE LA COSTA COM
DELTA DO RIO TIGRE, onde acompanhado de guia local, saída do hotel em momento oportuno
para embarcar com destino à estação de TREM para passeio no Trem de la Costa percorrendo os
bairros de Olivos, Vicente Lopez e   San Isidro e a continuação navegação em catamarã de 1h
aprox. pelo Delta del Tigre e no retorno almoço que poderá ser incluído, retornando ao Hotel em
Buenos Aires em torno das 15h30. Sugerimos que visitem no tempo livre, entre outros, o bairro da
Recoleta  que  é  mais  charmoso  e  glamoroso de  Buenos  Aires  com  aconchegantes  bares  e
restaurantes com pratos sofisticados, o tradicional Café Tortoni, o mais antigo de Buenos Aires
datado no ano de 1858 e à noite sugerimos de forma opcional assistir a um jatar-show de tango.
Hospedagem com café da manhã.

27/11/18  (6º  Dia,  Terça)  BUENOS  AIRES  /  COLONIA  (FLUVIAL  -  TRAVESSIA  DE
BUQUEBUS): Café da manhã no hotel posteriormente traslado do hotel  ao cais Porto de Buenos
Aires para embarque as 12h00 em catamarã rápido para cruzar o Rio da Prata com destino a
Colônia – Uruguai, onde a chegada será em torno das 13h00. Recepção e traslado ao hotel para
acomodação e restante do tempo livre para atividades pessoais independentes ou aproveitar a
moderna  infraestrutura  do  hotel  Real  Colonia  que  é  empreendimento  entre  a  história  e  a
modernidade. Localizado apenas saindo do bairro histórico e em frente ao Rio da Prata, com
Piscina  externa  natural,  Piscina  interna  climatizada,  restaurante,  ginásio  ou  curtir  melhor  de
Colonia  del  Sacramento:  sua história  e  sua natureza.  A graça da cidade é  justamente poder
caminhar  com  tranquilidade  e  ir  descobrindo  várias  coisas  lindas  no  caminho.  Pode  ser  um
museu, uma fachada colonial,  um restaurante,  uma praça,  a companhia constante do Rio da
Prata. Hospedagem com café da manhã.

28/11/18 (7º Dia, Quarta) COLONIA / AEROPORTO DE MONTEVIDEO (RODO – 198 km) //
MONTEVIDEO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel posteriormente traslado
rodoviário  privativo do hotel   ao Aeroporto Internacional de Montevideo para viagem aérea de
retorno a Porto Alegre/RS. Apresentação no guichê da AZUL para check in com embarque/partida
prevista às 13h15 e chegada ao destino final às 15:35 (horários sujeitos à alteraçôes). Fim dos
Serviços.

O QUE INCLUI NO PACOTE »
-Passagem aérea AZUL, em voo regular e classe econômica, voando POA/MONTEVIDEO/POA,
com taxas e impostos.
-06 noites de hospedagem em hotéis de categoria turística superior em aptos STD duplos, triplos
e/ou singles.
-06 cafés da manhã tipo continental e/ou Buffet no restaurante dos hotéis (cafá da manhã no apto
não incluído).



-City tour pelos pontos turísticos de Montevideo, Punta Del Este, Punta Ballena e Piriápolis com
transporte e guia local.
-01 Jantar Show Executivo no Madero Tango com show de tango, bebidas limitadas e traslados de
ida e volta.
-Transporte para traslado de Montevideo a Colônia com tour panorâmico pela cidade antes da
partida a Buenos Aires.
-Ticket com taxas para a travessia regular ida e volta de Catamarã (SEACAT) Colonia / Buenos
Aires / Colonia.
-Transporte para traslado privativo de chegada e saída Porto de Buenos Aires / Hotel / Porto de
Buenos Aires.
-Transporte e guia local para city tour panorâmico e paradas, pelos principais pontos turísticos de
Buenos Aires.
-Doleira,  necessaire,  bolsa  pequena  para  o  dia  a  dia  e  etiquetas  para  as  malas.
-Coordenador / Acompanhante durante todo o trajeto da viagem.
-Seguro Viagem Internacional, plano MERCOSUL.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS NO PACOTE »
-Tíquete aéreo em primeira classe e/ou executiva, assentos na classe preferencial ou excesso de
bagagem acima da franquia de grupo.
-Noite  adicional  por  problemas  de  saúde,  greve,  fenômenos  meteorológicos  adversos  que
impedem a continuação da viagem.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo e diferença tarifária para
adiantar ou adiar a ida e ou volta.
-O que não estiver mencionado como incluído e gastos extras de caráter pessoal em geral (wifi,
lavanderia, telefonemas).
-Ingressos  a  parques  nacionais,  reservas  ecológicas,  e/ou museus  quando  não  mencionados
como serviços incluídos.
-Gorjetas para GUIAS, MOTORISTAS, Carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis,
bem como nos aeroportos.

INVESTIMENTO POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE + NAVEGAÇÃO FLUVIAL) »
VALOR EM APTO DUPLO / TRIPLO* Standard: R$ 4.590,00 com todas as taxas aeroportuárias,
portuárias e impostos.
VALOR EM APTO SINGLE (INDIVIDUAL) STD : R$ 6.290,00 com todas as taxas aeroportuárias,
portuárias e impostos.
Crianças de 0 a 2 anos paga somente a taxa de embarque (R$ 690,00), reconfirme esta política
no ato da compra do pacote, pois poderá mudar.
Crianças de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama
extra e acima de 10 anos paga como adulto.
(*) APTO TRIPLO venda sob consulta de disponibilidade e viabilidade, os hotéis disponibilizam
cama de montar ou sofá-cama para a 3ª pessoa.

FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de 4% sobre o valor total do pacote, podendo ser pago em 2X,
sendo ato e 30 dias
Opção 2: CHEQUES PRÉ-DATADOS - entrada de 20% com cheque/dinheiro e saldo em 09X
através de para residentes no RS.
Opção 3: CARTÕES DE CRÉDITO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em 04X iguais
no VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO BANCÁRIO - entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em no máximo
6X, devendo estar quitados antes da viagem.
Valores  e  condições  sujeitos  à  alteração  devido  a  variação  cambial,  respeitando  qualquer
negociação em andamento ou reserva prévia.



CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento  da  ficha  de  inscrição  e  reservas  com  os  dados  completos.
2.Assinatura  do  contrato  de  viagem  com  as  condições  gerais  em  duas  vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos
acompanhantes.
4.Para compras com Cartão de Crédito, enviar cópia frente e verso do cartão de crédito e do RG
com ficha de autorização de débito assinada.
5.Pgto.  Parcelado,  entrada em cheque ou dinheiro  e  saldo com cheques pré-datados  com a
assinatura da ficha de parcelamento em duas vias.
6. Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais –
contrato de viagem por adesão.

HOTÉIS CONFIRMADOS » (sujeitos à alterações por hotéis da mesma categoria e localização)
22/11 a 24/11/18 -  Montevideo – HOTEL CRYSTAL TOWER - www.crystaltowerhotel.com.uy
24/11 a 27/11/18 - Buenos Aires – HOTEL RECONQUISTA GARDEN
- www.reconquistagarden.com.ar
27/11 a 28/11/18 - Colonia do Sacramento – HOTEL REAL COLONIA
- www.realcolonia.com/inicio.asp

VOOS CONFIRMADOS / BLOQUEADOS 
22/11/18 - AZUL AD 8740 Porto Alegre Montevideo   12:00 12:30 
28/11/18 - AZUL AD 8741 Montevideo   Porto Alegre 13:15 15:35

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
-Brasileiros/as  em  viagem  à  Argentina  podem  viajar  somente  com  a  carteira  de  identidade
brasileira, expedida a menos de 10 anos, ou passaporte válido, ambos originais, em bom estado e
emitido pelos órgãos competentes. 
-Estrangeiros  e  menores  de  idade  com  ou  sem  acompanhamento  dos  pais  consultem
documentações necessárias.
-Outros tipos identidades como carteiras funcionais ou carteira de motorista não são aceitas para
embarcar a este destino.

LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 2 (Terminal da cia. aérea
AZUL).
Apresentação para check in internacional e embarque, no mínimo 2h30min antes do horário de
partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da
diferença tarifária + as taxas correspondentes.

DESEJAMOS EXCELENTE VIAGEM!

http://www.crystaltowerhotel.com.uy/
http://www.reconquistagarden.com.ar/
http://www.realcolonia.com/inicio.asp

