
 
  

                                                                                                            Orçamento Nº: 640/2018  

PUNTA DEL ESTE / PUNTA BALLENA / PIRIÁPOLIS / MONTEVIDEO / COLONIA DEL 

SACRAMENTO/ CHUY 

 SAÍDA: 19/ JUNHO/2019                                                                                                      RETORNO: 23/JUNHO/2019  

  
 1° DIA: 19/06 - QUARTA-FEIRA: CAXIAS X CHUÍ X PUNTA DEL ESTE: Apresentação dos passageiros às 18h30min na Av. Vinte 

de Setembro em Frente ao Posto SIM próximo a Chardonay, para embarque em ônibus leito com visão panorâmica, equipado 

com: descansa pernas, cabeceiras, travesseiros, som, DVD, frigobar, cafeteira, ar condicionado, calefação, e toalete, Via BR 

116, por Pelotas, Chuí com destino à...  

   

2° DIA: 20/06 - QUINTA-FEIRA: PUNTA DEL ESTE / PUNTA BALLENA/ PIRIAPOLIS E MONTEVIDEO: Chegada pela manhã a 

Punta Del Este. Indo diretamente ao hotel para café da manhã (incluído). Em horário a combinar com guia local início do city-

tour por uma das praias mais charmosas do mundo. Almoço (não incluso). À tarde continuação dos passeios visitando Punta 

Ballena e sua Casa Pueblo www.carlospaezvilaro.com. A Casa Pueblo é uma obra de arte sem ângulos retos, pensada, 

idealizada e realizada pelo próprio artista, inspirado em fornos de pão e construída as margens do Rio da Prata. Após ida a 

Piriápolis para visitação ao Cerro San Antonio de onde se tem uma vista privilegiada da cidade. Ao término desse passeio, 

saída para Montevideo chegando diretamente ao hotel para hospedagem em apartamentos duplos e triplos. Noite livre. 

Jantar (não incluso). 

3º DIA: 21/06 - SEXTA-FEIRA  X MONTEVIDEO: Após café da manhã no hotel,  início do city-tour com o guia local pela 

belíssima capital Uruguaia, visitando av. 18 de Júlio, Porta de Ciudadela, cidade Velha, Catedral, Zona Portuária, Palácio do 

Governo, Monumento a La Deligência, Parque Rodo entre outros. Ao término ida ao hotel. Restante da tarde e noite livre.  

Jantar não (incluso). Sugere-se jantar show de tango e candombe (não incluso).  

   

4º DIA: 22/06 – SÁBADO X MONTEVIDEO X COLÔNIA DEL SACRAMENTO: Após café da manhã no hotel continuação dos 

passeios. As 10h00min saída com destino a Colonia del Sacramento, antiga cidade portuguesa do século XVII que foi 

declarada patrimônio histórico da humanidade pela UNESCO. Almoço na granja arenas e visita ao museu das coleções 

(incluso sem bebidas).  Após início do city tour com guia local feito a pé. Ao final da tarde retorno a Montevideo indo 

diretamente ao Shopping Punta Carretas, tempo para visita e jantar (não incluso). Retorno ao hotel. Livre.  

   

5° DIA: 23/06 – DOMINGO:  MONTEVIDEO x CHUY /CHUI / CAXIAS DO SUL: Após café da manhã, desocupação do hotel, as 

07h30min início da viagem de retorno a Caxias do Sul, parando no Chuy para  compras. À tarde inicio da viagem de retorno a 

Caxias do Sul, chegando ao final da noite, início da madrugada do dia seguinte.    

        ... Fim de Nossos Serviços! Obrigada e até a próxima viagem!  

  

* A ordem dos passeios poderá ser alterada por motivos de força maior e / ou melhor, aproveitamento dos mesmos*  

 

O PACOTE INCLUI:   

• Ônibus leito turismo totalmente equipado, seguro transporte obrigatório,   

• Seguro pessoal assistencial p/ derivado de acidentes com cobertura 24h nacional e internacional pelo período todo da 
viagem,   

• taxas aduaneiras convencionais,     

• 03 pernoites no hotel Holiday Inn Montevideo ou similar em quarto duplo ou triplo,  

• 04 cafés da manhã,   

• City-tour em Montevideo, Punta del Este e Colônia Del Sacramento com guia local,   

• Almoço e visitação a Granja Colonial Arenas e ao Museu de Coleções,    

• Guia de turismo Mtur  toda a viagem;  

• Serviço de bordo (água mineral, refrigerante, balas, bombons, biscoitos, salgados e doces, pirulitos e pipocas).  

 

NÃO INCLUI: refeições não mencionadas, compras, remédios de uso pessoal e tudo que não estiver mencionado no item 
acima. 

http://www.carlospaezvilaro.com/
http://www.carlospaezvilaro.com/


 
 

 

 

VALOR POR PESSOA: R$ 1.926,00 A VISTA 

PARCELAMENTO: 06 X DE R$ 341,00 COM CHEQUES PRE DATADOS OU CARTÃO DE CREDITO 

Documentação: Passaporte válido ou carteira de identidade original emitida pela Polícia Civil (SSP). 

Certidão de nascimento não é válida. Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam na 

carteira de identidade. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é necessária a autorização no 

Juizado de Menores. 

Locais de embarque 

- Caxias do Sul: 18h30 Posto SIM próximo a Chardonai. 

- Farroupilha: 18:30h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Carlos Barbosa: 19h15 Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Garibaldi: 19h30 Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Bento: 19h50 Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E DOCUMENTAÇÃO: 
- A empresa faz contrato individual com passageiros contendo informações como: nome completo, RG, CPF, data de 
nascimento, endereço e telefones de contato. 
 - É necessária cópia do documento de identidade para ser anexada ao contrato; 
- Para o embarque é indispensável apresentar documento de identidade original; 
- os lugares de poltronas são reservados conforme confirmação do pacote.  
- Saída confirmada com mínimo de 20 passageiros pagantes. 
 


