
 

 

Tipo: Grupo Rodoviário 

Saída: 11/10/2017 | Período: 11/10/2017 a 15/10/2017 | Duração: 05 DIAS / 03 NOITES 

ROTEIRO

1° DIA – NOITE EM TRÂNSITO (11/10)  

21h- Saída da FACCAT - Viagem por Camaquã, Pelotas. 

 

2° DIA–  PUNTA DEL ESTE / PIRIÁPOLIS (12/10) 

9h - Tour panorâmico em Punta Del Este pelo famoso balneário. No trajeto 
passaremos por Punta Ballena e Casa Pueblo (casa do renomado artista 
uruguaio Carlos Paez Vilaró), seguindo para Piriápolis com visitação 
panorâmica a cidade e ao Famoso Cassino Conrad; 
19h- Chegada ao hotel e check-in. 
Noite livre. 

 

3º DIA – MONTEVIDEO (13/10)  

7h às 9h- Café da manhã no hotel; 

9h30- Saída para city tour em Montevideo percorrendo os principais pontos 
turísticos da cidade, entre eles: Monumentos A La Carreta e Diligência, Parque 
rodo, Av. 18 de Julho, Congresso e bairros residenciais; 
16h- Programação livre; 

 

4º DIA- COLÔNIA (14/10) 

7h às 9h- Café da manhã no hotel; 

9h30- saída para Colônia do Sacramento. City tour em Colônia do Sacramento, 
cidade típica portuguesa, com uma rica arquitetura datada do século XVII e 
declarada Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco; Visitação ás ruas de 
pedras com contemplação das antigas construções, visitação aos museus 
Espanhol e Português.  
19h30- Chegada ao Hotel. 

Noite Livre. 

 

 

 

5° DIA – MONTEVIDEO /CHUI (15/10)  

7h às 9h- Café da manhã no hotel; 

9h30- Início da viagem de retorno para Taquara, com parada no Chuí para 
compras.  
15- Parada no Chuí para Compras; 
17h- retorno da viagem de volta; 
 

Previsão de CHEGADA em Taquara- 2h do dia (16/10). 

HOTEL PREVISTO  

Em Montevideo - Hotel Oxford  
Site: http://www.hoteloxford.com.uy/pt/ 
PACOTE INCLUI 

- Transporte rodoviário com serviço de bordo; 
- Guia acompanhante; 
- Guia local falando Português e Espanhol; 
- Tour Panorâmico em Punta Del Este; 
- City tour em Montevidéu e Colônia do Sacramento; 
- 3 noites de hospedagem Hotel OXFORD com café da manhã em Montevidéu; 
- Seguro Viagem e Assistência Médica. 
 

Investimento por pessoa: R$ 950,00 podendo ser parcelado em até 6 vezes de 
R$ 158,35 no boleto (maio a outubro) ou em até 10 vezes de R$ 95,00 no 
cartão (Master/Visa/Hiper) sem juros. A vista no dinheiro 5% de desconto R$ 
902,50. 

 

 

DOCUMENTAÇÃO 

MERCOSUL: 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.  BRASIL: Menores 

de 12 anos devem viajar acompanhados de um adulto com parentesco comprovado documentalmente. Na ausência deste, o 

menor deverá portar autorização judicial.  


