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Semana do Carnaval Hotel Enjoy com Montevideo 

Pacote de 07 noites incluindo: 

Bilhete aéreo Rio / Montevideo / Rio voando Latam em classe econômica promocional 

02 ou 03 noites em Montevideo no hotel escolhido, com café da manhã  

04 ou 05 noites em Punta no hotel Enjoy Punta del Este, com café da manhã (apartamento Bay Room) 

Traslados em grupo: de chegada em Montevideo + Hotel Montevideo/Hotel Enjoy/Aeroporto Montevideo 

City tour regular em Montevideo e em Punta del Este 

Seguro viagem Travel Ace Especial  

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Forma de pagamento e IRRF, sob consulta. 

 Taxas de embarque não incluída U$86.  

 Seguro incluído para menores de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$24 

 Opção A = 03 noites em Montevideo  Opção B = 02 noites em Montevideo 

 Enjoy: acréscimo para upgrade para aptos. Deluxe (reformados) U$243 Opção A e U$304  Opção B, (total por apartamento) 

acréscimo para upgrade para aptos. Club (reformados) U$270 Opção A e U$338  Opção B, (total por apartamento) 

 Valor de menor de 11 anos acomodado com 02 adultos pagando duplo e dividindo as duas camas do quarto somente nos 

hotéis Hyatt e Sheraton:  opção A = U$1068 opção B = U$1157 

 

 Opcionais recomendados para mínimo de dois pagantes (pagos a vista, junto à entrada): 

Dia inteiro a Colonia del Sacramento: U$77 Visita, degustação e almoço na Vinícola Bouza em Montevideo U$158 

Passeio a duas vinícolas em Montevideo, com degustação e almoço U$215 

Em Punta del Este: Vinícola Garzon com degustação e almoço U$265 em duplo e U$218 em triplo  

   Opção A Opção B 

HOTEL MONTEVIDEO Categoria Quarto Duplo Triplo Single Duplo Triplo Single 

ALOFT Prim Sup Aloft 1726 1623 2392 1878 1763 2623 

HYATT CENTRIC Luxo King 1780 1674 2546 1909 1793 2715 

SHERATON Luxo Classic  1796 1676 2575 1924 1798 2744 

SOFITEL Luxo Plus Superior 1956 1989 2896 2032 2007 2959 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

03 Mar Galeão Montevideo 13:55/16:55 10 Mar Montevideo Galeão 10:30/13:10 

Descritivo dos programas, clique aqui. 
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ITINERARIO Opção A 

03 Mar – Rio/Montevideo - Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

04 Mar – Montevideo - Pela manhã, city tour por Montevideo visitan-

do os principais pontos, dos quais destacamos: Praça Independên-

cia, a porta da Cidadela, a cidade velha com sua arquitetura do início 

do sec. XX, o Mercado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bucólico 

bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do 

Mundo em 1930. 

05 Mar – Montevideo  - Dia livre. Sugerimos a contratação de algum 

passeio opcional sugeridos neste folheto. 

06 Mar – Montevideo/Punta del Este - Após almoço, traslado a Punta 

del Este.  Chegada e acomodação no Hotel Enjoy Punta del Este. 

Quem quiser chegar antes em Punta del Este, deverá optar por tras-

lados privativos neste pacote. Lembramos que o Hotel Enjoy só per-

mite a entrada nos apartamentos a partir das 16:00. 

07 Mar – Punta del Este - Pela tarde, faremos um city tour visitando 

os principais pontos da cidade: o Centro Comercial da Península, a 

Feira de Artesanato, o Yacht Clube, a famosa Esquina dos Quatro 

Mares e o Farol. Seguiremos  pelos bairros residenciais com seus 

jardins e mansões, em direção à La Barra de Maldonado. Você co-

nhecerá a Ponte Ondulada, o Parque Indígena, os bairros Beverly 

Hills e Lugano, Cantegril. Partimos para Maldonado, Pinares e Punta 

B a l l e n a  c o m  v i s i t a  o p c i o n a l  a  

Casapueblo, o Museu e Atelier de Carlos Páez Vilaró, onde você po-

derá participar da "Misa al Sol", num pôr do sol inesquecível 

08 a 09 Mar – Punta del Este - Dias livres. Sugerimos os seguintes 

passeios opcionais: Tour a Jose Ignacio com tempo para almoço; 

passeio a Visita a vinícola Garzón, uma das mais belas do pais e on-

de se produz um dos melhores azeites das Américas. 

10 Mar – Punta del Este - Montevideo/Rio – Em horário a combinar,  

traslado ao Aeroporto de Montevideo para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 

ITINERARIO Opção B 

03 Mar – Rio/Montevideo - Chegada e traslado ao hotel escolhido. 

04 Mar – Montevideo - Pela manhã, city tour por Montevideo visitan-

do os principais pontos, dos quais destacamos: Praça Independên-

cia, a porta da Cidadela, a cidade velha com sua arquitetura do início 

do sec. XX, o Mercado del Puerto, o Palácio Legislativo, o bucólico 

bairro del Prado e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do 

Mundo em 1930. 

05 Mar – Montevideo/Punta del Este - Após almoço, traslado a Punta 

del Este.  Chegada e acomodação no Hotel Enjoy Punta del Este. 

Quem quiser chegar antes em Punta del Este, deverá optar por tras-

lados privativos neste pacote. Lembramos que o Hotel Enjoy só per-

mite a entrada nos apartamentos a partir das 16:00. 

06 Mar—Punta del Este—dia livre 

07 Mar – Punta del Este - Pela tarde, faremos um city tour visitando 

os principais pontos da cidade: o Centro Comercial da Península, a 

Feira de Artesanato, o Yacht Clube, a famosa Esquina dos Quatro 

Mares e o Farol. Seguiremos  pelos bairros residenciais com seus 

jardins e mansões, em direção à La Barra de Maldonado. Você co-

nhecerá a Ponte Ondulada, o Parque Indígena, os bairros Beverly 

Hills e Lugano, Cantegril. Partimos para Maldonado, Pinares e Punta 

B a l l e n a  c o m  v i s i t a  o p c i o n a l  a  

Casapueblo, o Museu e Atelier de Carlos Páez Vilaró, onde você po-

derá participar da "Misa al Sol", num pôr do sol inesquecível 

08 a 09 Mar – Punta del Este - Dias livres. Sugerimos os seguintes 

passeios opcionais: Tour a Jose Ignacio com tempo para almoço; 

passeio a Visita a vinícola Garzón, uma das mais belas do pais e on-

de se produz um dos melhores azeites das Américas. 

10 Mar – Punta del Este - Montevideo/Rio – Em horário a combinar,  

traslado ao Aeroporto de Montevideo para embarque com destino 

ao Rio de Janeiro. 


