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19 Apr  – Rio/Montevideo 

Embarque com destino a Montevideo. Chegada e traslado ao hotel 

escolhido. 

20 Apr - Montevideo 

Saída  para a vinícola Juanico onde visitaremos seus vinhedos,  anti-

gas edificações de pedra e sua adega subterrânea. Ao término da 

visita teremos almoço harmonizado. Após o almoço, seguiremos 

para a vinícola Marichal onde visitaremos a vinícola e seus vinhedos 

e degustaremos seus vinhos.  

21 Apr – Montevideo 

Pela manhã faremos um city tour visitando os principais pontos da 

cidade, entre eles: Ciudad Vieja, Cabildo, Teatro Solís, Plaza Inde-

pendencia, Casa do Governo, Estádio Centenario, Bairro residencial 

de Carrasco, Rambla Naciones Unidas, Punta Carretas, e Club de 

Golf.  

22 Apr – Montevideo 

Saída para a vinícola Pizzorno onde visitaremos vinhedos, seguido 

de degustação. Depois prosseguiremos para a Vinícola Bouza onde 

visitaremos a vinícola, os vinhedos e o museu de carros clássicos. Ao 

final da visita degustação e almoço.  

23 Apr – Montevideo/Rio  

Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para embarque com 

destino ao Rio de Janeiro.  

 

04 noites incluindo: 

 Aéreo Rio/Montevideo/Rio com GOL em classe econômica promocional de grupo 

 04 noites em Montevideo no hotel escolhido com café da manhã 

Traslados de chegada e partida em grupo  City tour em grupo 

 Tour a vinícola Marichal com degustação e a vinícola Juanicó com almoço harmonizado, em grupo  

Tour a vinícola Pizzorno com degustação e a vinícola Bouza com almoço harmonizado, em grupo 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

Ida Itinerário Horário Retorno Itinerário Horário 

19 Apr Galeão - Montevideo 08:00/13:10 23 Apr Montevideo - Galeão 15:40/19:20 

HOTEL Categoria Quarto Duplo Triplo Single Localização 

ESPLENDOR MONTEVIDEO Primeira Std Concept 1319 1296 1552  P. Carretas 

ALOFT Primeira Sup Aloft 1409 1383 1671  P. Carretas 

  View 1469 1423 1790  

HYATT CENTRIC Luxo King 1456 1434 1826  Nuevo Pocitos 

SHERATON Luxo Classic  1501 1453 1855  P. Carretas  

SOFITEL MONTEVIDEO Luxo Plus Superior 1721 1878 2349 Carrasco 

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

 Financiamento: 30% de entrada + taxas e saldo em 04 parcelas no cheque pré datado OU 35% de entrada + taxas  

e saldo em 03 parcelas no cartão (exceto Diners). 

 Taxa IRRF, sob consulta. 

 Taxas de embarque não incluída (em torno de) U$98.  

 Seguro incluído para passageiros com menos de 70 anos. Acréscimo para maiores: U$15. 


