www.voyageturismo.com.br

Pelotas
Rua General Neto, 915 - Centro
(53) 3028.1131
Rio Grande
Rua Marechal Floriano, 455 - Centro
(53) 3232.1017

Montevidéu - Colônia Del Sacramento &
Punta Del Este
Data: 31/07/2019 à 04/08/2019
Saída: Saída de Pelotas No banco HSBC (Prefeitura) as 23Hs E de Rio grande no Posto Buffon da Neto as
23:45Hs.
Valor: R$ 840,00 à vista ou 5x de R$ 172,00

1º dia – Pelotas / Rio Grande / Montevidéu: Apresentação do grupo para embarque em ônibus
Kopereck, leito-turismo, com guia acompanhante, com destino a Montevidéu.
2º dia – Montevidéu: Chegada pela manhã com city–tour visitando os principais pontos turísticos.
Almoço opcional. Pós 15Hs, check-in no hotel. Tarde livre, no final da tarde visitamos o shopping
Punta Carretas. Noite livre a combinar com o guia.
3º dia – Montevidéu / Colônia Del Sacramento: Saída após o café da manhã com destino a Colônia,
Mais de Um Século de história da colonização Portuguesa, visitando o centro histórico de Colônia.
Almoço opcional. Após retorno para Montevidéu passando pela Granja Arenas de Lãs Colecione. Noite
livre.
4º dia – Montevidéu: Manhã livre. Almoço opcional (Mercado Del Puerto). Após o almoço passeio
panorâmico pela Rambla de Las Naciones. Noite Livre para passeios opcionais no espetáculo folclórico
El Milongom.
5º dia – Montevidéu / Punta Del Este / Chuy / Pelotas: Saída após o café da manhã 08Hs com destino a
Punta Del Este via Piriapolis com tour panorâmico pelos principais pontos turísticos. Almoço opcional
no restaurante El Tonel em Punta. Após o regresso ao Brasil via Chuí, com parada para compras no
Frees Shops, continuação da viagem com destino a Rio Grande e Pelotas.

Itens inclusos:
INCLUSO: Transporte em ônibus leito-turismo, serviço de bordo, acompanhamento de guia, três noites
de hotel com café da manhã, city-tour com guia local e todos os deslocamentos previstos no roteiro.

OBSERVAÇÕES GERAIS E CONDIÇÕES DO ROTEIRO;

• Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 25 passageiros pagantes.
• É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas

condições.
• Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
• Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
• Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal
sujeito a disponibilidade do hotel.
• Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
• O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas OU PARA o
melhor aproveitamento do roteiro.
• Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

Observações
Garantia de saída deste roteiro com mínimo de 20 passageiros pagantes.
É INDISPENSAVEL para esta viagem o passageiro portar a carteira de IDENTIDADE em ótimas
condições.
Garantia de lugar mediante sinal de 30% do valor do pacote.
Desistência do pacote antes de 30 dias da saída da viagem multa de 50% do valor do pacote, pós
este período multa de 70% do valor deste pacote.
Este pacote é com apartamentos a compartir em duplos ou triplos. Quarto com cama de casal sujeito
a disponibilidade do hotel.
Solicite SEGURO de viagem pessoal, pois o mesmo é OPCINAL.
O roteiro pode ser alterado sem prévio aviso, dependendo das condições climáticas do destino. E em
caso de estender o período da viagem as diárias extras de hospedagem são por conta do passageiro.
Menor de 18 anos desacompanhado de um dos tutores (pais), só poderá viajar com autorização em
cartório.

