ANO NOVO NO URUGUAI
NOITE DE RÉVEILLON EM COLÔNIA DO SACRAMENTO
• DE 26 DE DEZEMBRO DE 2020 A 05 DE JANEIRO DE 2021 •

• O melhor do Uruguai, com Punta del Este, Colônia do Sacramento e Montevidéu. Uma viagem
ideal para os amantes de gastronomia e cidades charmosas!
• 3 noites no badalado balneário de Punta del Este, com passeio guiado e visita a
Casapueblo, um ícone uruguaio imperdível! E mais: City Tour a Jose Ignacio.
• 3 noites em Colônia do Sacramento, belíssima cidade colonial repleta de ruas estreitas com mais
de quatro séculos de história! Visitas à vinícola Juanico e a cidade de Carmelo, apelidada pelo
New York Times como “Toscana Latino Americana”.
• 4 noites em Montevidéu, com visita guiada e dia livre para passeios independentes na capital do
país, repleta de opções de programas!
26 de Dezembro de 2020 • S á b a d o
BRASIL / MONTEVIDÉU / PUNTA DEL ESTE
Apresentação no Aeroporto para embarque em voo com destino à Montevidéu. Chegada e
continuação para Punta del Este. Chegada, recepção e hospedagem no Hotel 2122 Art Design
(ou similar).
27 de Dezembro de 2020 • D o m i n g o
PUNTA DEL ESTE
Após o café da manhã, saída para visita guiada de Punta del Este, dos mais badalados balneários
do Uruguai. Tempo para almoço em restaurante reservado na Península (não incluído). Entrada
na famosa Casapueblo, obra do pintor e escultor Carlos Páez Villaró, artista uruguaio. A
Casapueblo é sem dúvidas uma casa-escultura, símbolo turístico, cultural e arquitetônico do país.
Aproveite!
28 de Dezembro de 2020 • S e g u n d a - f e i r a
PUNTA DEL ESTE / JOSE IGNACIO / PUNTA DEL ESTE
Após o café da manhã, saída para conhecermos Jose Ignacio, o charmoso balneário que era um
antigo vilarejo de pescadores da região litorânea do Uruguai. Um charme! Tempo livre para almoço
(não incluído) e retorno para Punta Del Este.

29 de Dezembro de 2020 • Te r ç a - f e i r a
PUNTA DEL ESTE / JUANICO / COLÔNIA DO SACRAMENTO
Café da manhã no hotel. Saída para Juanico, uma das vinícolas mais tradicionais do país. É líder
do mercado de vinhos uruguaios e bodega uruguaia mais premiada do mundo. Degustação de
vinhos e almoço. Continuação com destino à Colônia do Sacramento. Chegada e hospedagem no
Posada Las Terrazas (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
30 de Dezembro de 2020 • Q u a r t a - f e i r a
COLÔNIA DO SACRAMENTO / CARMELO / COLÔNIA DO SACRAMENTO
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Carmelo, apelidada pelo New York Times como a
“Toscana Latino Americana“. Fundada por José Artígas em 1816, Carmelo tem uma atmosfera
única, com suas pousadas charmosas e vinhedos renomados - é uma das maiores produtoras de
vinho da região. Nos sentiremos abraçados por essa cidadezinha charmosa que tem pouco mais
de 20 mil habitantes! Teremos tempo para almoço (não incluído) no Carmelo Resort Hotel. Um
local lindíssimo e inigualável. Retorno para Colônia do Sacramento e tarde livre. Aproveite para se
perder por suas ruelas, cada uma mais linda que a outra! Acomodação.
31 de Dezembro de 2020 • Q u i n t a - f e i r a
COLÔNIA DO SACRAMENTO
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita guiada de Colônia. Entenderemos o motivo da
cidade ser considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Colônia possui ruas de
pedras e construções antigas, um clima aconchegante único! Ao caminhar por aqui, notaremos a
marcante influência portuguesa, mesclada com traços espanhóis. Almoço em restaurante
tradicional. ALMOÇO INCLUÍDO.
01 de Janeiro de 2021 • S e x t a - f e i r a
COLÔNIA / MONTEVIDÉU
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com destino à Montevidéu. Chegada,
recepção e hospedagem no Vivaldi Hotel (ou similar).
02 de Janeiro de 2021 • S á b a d o
MONTEVIDÉU
Café da manhã no hotel. Saída para visita guiada de Montevidéu, capital do país. Fundada na
primeira metade do século 18, Montevidéu tem um clima tranquilo e um Centro Histórico com
casarões coloniais, praças e parques. Almoço no tradicional mercado do porto. Tarde livre!
ALMOÇO INCLUÍDO.
03 de Janeiro de 2021 • D o m i n g o
MONTEVIDÉU
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais! Aproveite.

04 de Janeiro de 2021 • S e g u n d a - f e i r a
MONTEVIDÉU
Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades opcionais! Aproveite.
05 de Janeiro de 2021 • Te r ç a - f e i r a
MONTEVIDÉU / RIO DE JANEIRO
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, saída com destino ao aeroporto para
embarque em voo de retorno ao Brasil.
VALORES DA PARTE TERRESTRE
POR PASSAGEIRO EM APTO DUPLO

USD 2.405,00

SUPLEMENTO APTO SINGLE

USD 874,00
TAXAS

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão de crédito ou boleto bancário.Taxas
pagas junto da entrada.

- G3-7646
- G3-7647

(26 DEZ)
(05 JAN)

PARTE AÉREA SUGERIDA
RIO DE JANEIRO / MONTEVIDEU 08:55 - 12:05
MONTEVIDEU / RIO DE JANEIRO 12:45 - 15:25

CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM OUTROS
AEROPORTOS.
PREÇOS A PARTIR DE:

USD 411,00 + USD 86,00 (TAXAS DE EMBARQUE)

Tarifa em Classe Econômica, disponível em 22 de Agosto de 2020, com 1 bagagem incluída.
Parcelamento em até x sem juros no cartão de crédito. Taxas pagas na entrada. Sujeito à
disponibilidade e alteração no valor da tarifa pela Cia Aérea.
CONSULTE DISPONIBILIDADE E VALOR DO ACRÉSCIMOS PARA EMBARQUE EM OUTROS
AEROPORTOS.

HOTELARIA (COM CAFÉ DA MANHÃ)
• 3 noites no Hotel 2122 Art Design (ou similar), em Punta del Este;
• 3 noites na Posada Las Terrazas (ou similar), em Colônia do Sacramento;
• 4 noites no Vivaldi Hotel (ou similar), em Montevidéu;
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com café da manhã diário;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre da excursão; IMPORTANTE: O
Guia Brasileiro acompanha o grupo caso tenha um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português ou espanhol. Sempre que necessário - e
permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) - Cobertura até 55.000EUROS.
Cobertura para cancelamento de viagem (conforme condições): até 2.000USD (**Esta opção é
facultativa, ficando reservado ao cliente o direito de não adquirir este Seguro – cujas respectivas
coberturas e condições estão expressamente previstas no pacote de viagem. O cliente poderá
optar, caso seja do seu interesse em adquirir plano com coberturas diferenciadas, devendo, neste
caso, nos consultar previamente sobre a possibilidade e respectivas condições).
IMPORTANTE: Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto incluídos apenas para aqueles que
embarcarem nos voos sugeridos para o grupo (acima). Passageiros que optarem por voos
diferente dos acima não terão direito a traslados, que poderão ser adquiridos separadamente.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais;
• Jantar de Ano Novo;
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países para os quais o mesmo é
necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas sempre que necessária;
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires, lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de voos e barcos, doença,
acidentes, bloqueios de estradas, intempéries, etc;
• Gorjetas para os guias locais e para o motoristas;
• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCIONAIS que constem ou não no programa e
sejam oferecidos pelos guias durante a viagem;
• Qualquer item não expressamente mencionado como incluso.
Consulte o contrato de adesão em www.blanctour.com.br.

