MARAVILHAS DO URUGUAI
PUNTA DEL LESTE / MONTEVIDÈU / COLONIA DEL SACRAMENTO
Período: 16 a 21 de Julho de 2019
PROGRAMAÇÃO:
1º Dia (16/07 – Terça-feira): Às 23:30hs apresentação do grupo no aeroporto internacional Gov.
Aluízio Alves (São Gonçalo do Amarante).
2º Dia (17/07 – Quarta-feira): Às 03:10hs embarque no voo GOL G3 1585 (Natal – Guarulhos
07:40hs) / 7630 (10:45hs – Guarulhos / Montevidéu 12:20hs). Chegada, recepção e traslado ao hotel
em Punta Del Leste para acomodação no Hotel La Capilla – Tel: +598 4248-4059 (Ou similar) em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna: Visita ao Hotel e Cassino Conrad
3º Dia (18/07 – Quinta-feira): Ás 08:00hs saída para city-tour panorâmico, conhecendo a Avenida
Gorlero (em torno dela surgiu a vida turística de Punta del Este; nela situam-se galerias comerciais,
restaurantes, cinemas, cassinos, lojas e muitos outros atrativos), a Praça Artigas feira de artesanato),
a Praia Brava (onde fica o cartão de visitas mais famoso de Punta, o monumento La Mano, obra do
artista chileno Mario Irarrazabal), a Casa Pueblo, o Museu do Mar, entre outros. Pernoite
4º Dia (19/07 – Sexta-feira): Às 08:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino à Montevidéu.
Ao chegarmos a capital Uruguaia faremos city tour panorâmico conhecendo a cidade antiga com suas
construções do século XVIII, o "Mercado del Puerto", palácio do governo, catedral metropolitana, a
Praça da Independência, o Palácio Legislativo, entre outros. Acomodação no Hotel Dazller – Tel:
+598 2716-0000 (Ou similar) em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Programação noturna:
sugerimos o Bar Fun Fun (opcional).
5º Dia (20/07 - Sábado): Ás 07:30hs saída para cidade Colônia del Sacramento localizada a 180 Km,
a mesma foi fundada em 1680 por Portugal e era um importante centro comercial e militar. É a única
cidade uruguaia colonizada por portugueses, por isso possui um estilo diferente de todas as outras.
Passear pelo seu centro histórico é como fazer uma viagem ao passado, já que as ruas e casas
foram preservadas para manter seu aspecto original. Retorno à Montevidéu no final da tarde.
6º DIA (21/07 - Domingo): Às 02:00hs acerto de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto
para embarque às 05:15hs no vôo GOL G3 7727 - Montevidéu / Guarulhos – 08:45hs. Tempo em
conexão e reembarque às 11:20hs no vôo GOL G3 1094 – Guarulhos / Rio de Janeiro / Galeão –
12:20hs. Tempo em conexão e reembarque às 13:45hs no vôo GOL G3 2098 – Rio de Janeiro –
Galeão / Natal (RN). Previsão de chegada às 15:40hs. Fim dos nossos serviços
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Ônibus de turismo à disposição do grupo nas cidades a visitar;
 02 diárias no Hotel La Capilla (Ou similar) em Punta Del Leste;
 02 diárias no Hotel Dazller (Ou similar) em Montevidéu - Uruguai;
 Guia acompanhante;
 Guia local para city tour;
 Seguro viagem.
PREÇO POR PESSOA (Parte terrestre + Parte aérea – sujeita a reajuste e alteração sem aviso prévio):
 Apto duplo: R$ 4.000.00 em 10x R$ 400,00 (cheque ou cartão);
 Apto Triplo R$ 3.500,00 em 10x R$ 350,00 (Cheque ou cartão);
 *A excursão poderá ser paga em 10x nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: tel: (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou IDENTIDADE
VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito
bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico aberto.
Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto 3×4 do
menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório. (2
vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável viajando
com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de valores.
DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios
de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou
segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos), que gerem atrasos ou
mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos
proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de
situações normais de clima, tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.

