
ROTEIRO :     Montevideo e Colônia do Sacramento

                                   FERIADO DE PÁSCOA                                   09 
À 12/ABRIL/2020

Locais e horários de saídas:
PELOTAS: RODOVIÁRIA – 2 PISO as 23:00h DIA 09/04/20
RIO GRANDE: POSTO BUFFON-BIG as 23:00h DIA 09/04/20

Hotéis Previstos: HOLIDAY INN, REGENCY WAY ou similar
Roteiro:
 1º Dia(09/04 quinta-feira ) – Pelotas  xx Montevideo      – Apresentação nos locais 
15 min. antes, embarque em ônibus especial via Chuí/Chuy.

2° Dia(10/04 sexta-feira) –Montevideo – Chegada prevista para 8h e parada para 
café da manhã  e iniciaremos o city tour pela capital uruguaia. Em torno do  meio 
dia deslocamento ao Mercado del Puerto para almoço(não incluso). Restante da 
tarde livre. Noite livre SHOW  FOLCLÓRICO EL MILONGON ( opcional). 
3º Dia( 11/04 sábado) –Montevideo/Colônia – Após o café da manhã saída com 
destino a Colônia Del Sacramento, patrimônio Histórica da Humanidade, 
passando por Nueva Helvécia, Colônia Suiza. Plaza de Toros Real de San Carlos e 
tempo livre para percorrer o centro histórico. Á tardinha retorno a Montevideo. 
4º Dia( 12/04 domingo) – Montevideo x Punta x Pelotas – Desocupação do hotel 
às 8h, início da viagem de retorno passando por Punta del Este com tempo livre 
para almoço ( não incluso). Parada breve no Chuy e tempo livre para compras e 
chegada prevista a noite em Pelotas e ... Até a próxima viagem!     
         

Preço       por  pessoa em apto Duplo/Casal:  
R$ 890,00  À VISTA ou parcelado com acréscimo em 6 X R$ 163,00.(cartão Visa ou 
Master).   
Quarto Individual :R$1.200,00.( ou 6x 226,00)

Incluindo:
 - Transporte em ônibus Leito especial.
 - 2 pernoites com café da manhã.
 - City tour com guia local.
 - Taxas de aduana ,migração e pedágios.
 - Guia MTUR
-  Serviço de Bordo

Condições Gerais: 
Garantia de lugar somente mediante pagamento de sinal de reserva. Saída confirmada com grupo 
mínimo de 25 passageiros. Crianças de 0 á 4 anos(no colo e acompanhada de 02 adultos) não pagam, de
05 á 09 anos pagam com desconto de 15% e a partir de 10 anos pagam integral. Ocupação dos aptos. 
na chegada a partir das 14:00 h. Documento necessário para viajar ao exterior: carteira de identidade 
civil em perfeito estado ou passaporte válido. Menores desacompanhados dos pais devem possuir 
autorização do Juizado. Cancelamentos: Consulte cláusulas contratuais na agência . Quarto triplo sujeito 
á disponibilidade com camas estilo europeu. SEGURO DE ASSISTENCIA DE SAUDE EM VIAGEM NÃO INCLUSO.CONSULTE 
OS VALORES DO SEGURO DE ASSITENCIA EM VIAGENS E ADQUIRA COM  NOSSO AGENTE DE VIAGENS E  
VIAJE COM MAIS TRANQUILIDADE.


