
 

 

Réveillon Montevidéu, Punta, 
Piriápolis e Colônia 

 

 
 

DATA DE SAÍDA ESCOLHIDA: 30/12/2020 

TIPO DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 05 DIAS / 03 NOITES 

 

CIDADES A SEREM VISITADAS: 

MONTEVIDÉU, PUNTA DEL ESTE, PIRIÁPOLIS E COLÔNIA DE SACRAMENTO. 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Montevidéu é a capital e maior cidade do Uruguai. Localiza-se na zona sul do país, às 

margens do rio da Prata e é a cidade latino-americana com a maior qualidade de vida e 

se encontra entre as 30 cidades mais seguras do mundo. O passado histórico da capital 

são alguns dos maiores atrativos turísticos. A Praça da Independência, a mais 

importante do país, possui ainda um dos portões da antiga muralha que cercava a 

cidade no período colonial. A cidade tem ainda atrações como teatros, muitas lojas, 

centro comercial e edifícios históricos, como a sede do Congresso, a Catedral e o 

Teatro Solis. Outros destaques ficam por conta dos casinos, shows de tango e folclore e 

o tradicional Mercado del Puerto com dezenas de restaurantes que servem a típica 

"parrillada". A cidade de Punta del Este é reconhecida, entre outras coisas, como um 

dos mais importantes e exclusivos balneários da América do Sul, assim como o ponto 

de encontro do jet set internacional. Tradicional balneário uruguaio ao sul de Punta 

del Este. Piriápolis tem seu nome derivado de seu fundador: Dr. Francisco Piria. Uma 

bela estrada à beira-mar leva a esse tranquilo e simpático balneário, no qual muitas 

famílias uruguaias passam seus verões. 



 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Transporte rodoviário com serviço de bordo; 

- 03 noites de hospedagem com café da manhã 

- Guia acompanhante; 

- Tour panorâmico em Punta del Este e Piriapolis; 

- City tour em Montevidéu; 

- Passeio a Colônia do Sacramento; 

- Jantar de Reveillon. 

 

Pacote Não Inclui: 

- Bebidas e gastos pessoais; 

- Serviço de assistência médica internacional, seguros; 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 

itinerário. 

 

1° dia - Cidade de Origem / Noite em trânsito 

Viagem por Camaquã, Pelotas. 

 

 

 

2° dia - Punta Del Este / Montevidéu 

Viagem por Chuí, Rocha, até Punta Del Este com tour panorâmico pelo famoso 

balneário. No trajeto passaremos por Punta Ballena e Casa Pueblo (casa do renomado 

artista uruguaio Carlos Paez Vilaró), passando por Piriapolis. Chegada ao final da tarde 

em Montevidéu com acomodação no hotel. A noite jantar de Reveillon para 

confraternização do grupo. 

 

 

 



 

 

 

 

3° dia - Montevidéu / Colônia / Montevidéu 

Após café da manhã, saída para Colônia de 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 a Montevidéu. À noite, sugerimos, como 

(opcional), assistir um belo espetáculo de tango, folclore e Candomble com direito a 

um drink no El Milongon (não inclui transporte). 

 

4° dia - Montevidéu 

Em horário oportuno, City Tour 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. À noite, sugerimos, como (opcional), assistir um belo 

espetáculo de tango, folclore e Candomble com direito a um drink no El Milongon (não 

incluído). 

 

5° dia - Montevidéu / Chuí / Cidade de Origem 

Após café da manhã, início da viagem de retorno, com parada no Chuí. Chegada 

prevista na madrugada do 6° dia. 

 

Locais de embarque 

- Caxias do Sul: 18:00h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

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

- Bento Gonçalves: 19:10h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Garibaldi: 19:30h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Carlos Barbosa: 19:50h Estação Rodoviária em frente ao Ponto de Taxis. 

- Novo Hamburgo: 20:40h Posto Shell – Av. 1 de Março com Sete de setembro. 

- São Leopoldo: 21:00h Estação Rodoviária em frente ao Posto da Brigada Militar. 

- Canoas: 21:15h Praça do Avião. 

- Porto Alegre: 22:00h Estacionamento Haudi Park (em frente à Rodoviária). 

 

 

 

 

 



 

 

 

PREÇOS 

Valores por Pessoa saindo de Porto Alegre, a partir de: 

Hotel 
Duplo / 
Triplo 

Individual 

NH Montevideo 
Columbia 

R$ 2.200,00 R$ 1.870,00 

 

Valores para Menores: 

01 Criança de 00 a 03 anos compartindo mesma cama com dois adultos não paga 

A partir de 04 anos pagam como adulto. 

 

Seguro Viagem GTA (opcional) valido para 08 dias: 

Plano Bronze: R$ 162,48 por pessoa 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 284,96 por pessoa 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 377,44 por pessoa 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou 

força maior, a ordem dos programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do 

acompanhante responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro. 

A viagem pode ser cancelada caso não atingido o número mínimo de vendas. 

 

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. 

- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos programas 

poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável pela excursão, sem 

prejuízo para o passageiro. 

- A viagem pode ser cancelada caso não atingido o número mínimo de vendas. 

https://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-montevideo-columbia
https://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-montevideo-columbia
https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4951
https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893
https://gtaassist.com.br/sitev2/planos/produtos_detalhes.asp?planoId=4893

