Punta del Este, Montevideo &
Colonia del Sacramento
Feriadão de 20 de Setembro – 19 a 23 de setembro de 2018
19/09 – Caxias do Sul / Punta del Este / Piriápolis / Montevideo
Apresentação do grupo às 18h na Rua 20 de Setembro, em frente ao Posto SIM/Chardonay, para embarque em
ônibus leito total de turismo, equipado com poltronas soft, descansa pés, ar condicionado, calefação, cabeceiras,
travesseiros, TV, DVD, toalete, frigobar, serviço de bordo e guia Mtur de turismo com destino a...
20/09 – Punta del Este / Piriápolis / Montevideo
Café da manhã em transito (não incluso) e chegada à Punta Del Este para tour panorâmico. No trajeto
passaremos por Punta Ballena e Casa Pueblo (casa do renomado artista uruguaio Carlos Paez Vilaró), seguindo para
Piriápolis onde se encontra o cerro de San Antônio com uma bela vista para o balneário. Seguimos viagem para
Montevideo, para acomodação no hotel em aptos duplos. Restante do dia livre para descanso. Jantar e programação
noturna a combinar com o guia.
21/09 – Montevideo
Após café da manhã, saída para City Tour percorrendo os principais pontos turísticos da cidade, entre eles o
Monumentos A La carreta e Diligência, Parque rodo, Av. 18 de Julho, Congresso Nacional e bairros residenciais.
Almoço livre, sugerimos o Mercado del Puerto, reconhecido mundialmente pela sua arquitetura e múltiplas
propostas gastronômicas. Restante do dia livre. Jantar e programação noturna a combinar com o guia.
22/09 – Montevideo / Colonia del Sacramento / Montevideo
Após café da manhã, saída para Tour com guia local em Colonia del Sacramento, cidade típica portuguesa rica em
uma arquitetura datada do século XVII e declarada Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco, onde caminharemos
por suas ruelas de pedras com antigas construções e museus Espanhol e Português. Retorno à Montevieo. Jantar e
programação noturna a combinar com o guia.
23/09 – Montevideo / Caxias do Sul
Café da manhã. Em horário a combinar, desocupação do hotel para início da viagem de retorno. Breve parada
para compras no Chuy. Chegada em Caxias do Sul, diretamente ao mesmo local de saída e...
...até nossa próxima viagem!
Nosso pacote inclui:









Transporte em ônibus leito total de turismo
03 pernoites em aptos duplos com café da manhã no Hotel Holiday Inn Montevideo – www.holidayinn.com.uy
Tour panorâmico em Punta del Este e Piriápolis
City tour com guia local em Montevideo
Tour com guia local em Colonia del Sacramento
Serviço de bordo
Seguro individual de viagem
Acompanhamento de Guia Mtur de turismo durante toda a viagem

Valor por pessoa: R$ 1.028,00 a vista ou
Parcelamento em 1 (entrada em dinheiro) + 5 x de R$ 183,00 (R$ 1.098,00 no total a prazo)
Crianças de 00 a 03 anos: não pagam
Crianças de 04 a 08 anos: R$ 508,00
Crianças de 09 a 12 anos: R$ 718,00
* Saída do grupo confirmada com mínimo de 30 passageiros *

*Preços por pessoa em Reais (R$), sujeitos a alteração sem prévio aviso e conforme disponibilidade de lugares*

