
 
 
 

URUGUAI E BUENOS AIRES 
 
1º Dia 23.07.2018– CAXIAS DONSUL  / SÃO BORJA / BUENOS AIRES – Viagem rodoviária em Ônibus Leito Total, guia 
acompanhante e dois motoristas especializados no roteiro. Pernoite em trânsito no ônibus em deslocamento. 
 
2º Dia 24.07.2018 – BUENOS AIRES – Chegada ao meio dia. Tarde livre para caminhar pela Av. Corrientes ou visitar o 
comercio na Calle Florida. Noite livre. 
  
3º Dia 25.07.2018– BUENOS AIRES – Café da manhã no hotel. Em horário combinado saída para um interessante 
passeio que lhe permitirá descobrir toda a magia da capital argentina, apreciando toda a suntuosidade do bairro 
norte, Palermo e a beleza de seus parques e edifícios, o imponente Teatro Colón, um dos cinco mais importantes do 
mundo. Sua arquitetura de edifícios como o Palácio Tribunal, Congresso Nacional, Cabildo e Casa Rosada é singular. 
San Telmo, residência da aristocracia portenha até fins do século passado, o colorido do bairro La Boca, pitoresco 
bairro de imigrantes italianos e a zona portuária completam este passeio. A tarde sugerimos visitar o famoso Café 
Tortoni (não incluído). A noite sugerimos jantar em Puerto Madero (Gourmet Portenho – não incluído) 
 
4º Dia 26.07.2018– BUENOS AIRES / COLONIA / MONTEVIDEU – Café da manhã no hotel e saída para 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 
prosseguiremos viagem a Montevideu. Noite livre. 
 
5º Dia 27.07.2018– PUNTA DEL ESTE – Após o café da manhã, viagem a Punta del Este e visita à 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. Final 
da tarde, retorno a Montevideu. 
 
6º Dia 28.07.2018– MONTEVIDEU – 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. Sugerimos participar do Jantar e Show EL 
MILONGON (Opcional). 
 
7º Dia 29.07.2018 MONTEVIDEU / RIVERA – Após o café da manhã, viagem de retorno. Parada em Rivera para 
compras. 
 
8º Dia – CAXIAS DO SUL – Chegada na madrugada. 
 
NOSSO PACOTE INCLUÍ >> 
- Ônibus especial de turismo (LEITO poltronas 2x1 leito 160 graus); 
- Coordenador de viagem durante o percurso; 
- 05 noites de hospedagem em hotéis com café da manhã. 
- City tour com guia local em Punta del Este, Montevidéu, Colônia e Buenos Aires. 
 
 
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES >>  
Buenos Aires (2): HOTEL SCALA 
Montevidéu (3): HOTEL SHERATON FOUR POINTS  
 
 
 INFORMAÇÕES ÚTEIS E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA VIAGEM AO EXTERIOR: 
- Carteira de Identidade (RG) original, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, em bom estado e com foto 
recente ou Passaporte dentro de sua validade; 
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial (por parte do pai ou mãe 
que não irá viajar),  emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de 
assinatura por VERDADEIRO. Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 



 
 
 
INVESTIMENTO/VALOR 
APTO DUPLO/TRIPLO STD: R$ 1,800.00 
Seguro viagem (opcional)  
1+6x 
Ou à vista R$ 1,700.00 
 


