
Montevideo e Colônia

06 dias | 05 noites

Uruguai | Self Drive



Dia 01 | Montevideo 

Chegada ao hotel, check in e acomodação.  A tarde, encontro com o guia e saída para  realizar o 

bike tour, no passeio será possível  conhecer quase toda a rambla e onde será

possível conhecer alguns bairros próximo. O  tour começa pelo bairro de Pocitos, com seus  

inúmeros edifícios que abrigam o maior numero  de habitantes de Montevideo.

Continuação até o bairro de Malvin, Punta Gorda e para finalizar, o bairro de Carrasco,  

originalmente conhecido como o bairro de  veraneio. Hoje se transformou em um dos  bairros 

mais luxuoso da região.

Retorno ao hotel, noite livre e hospedagem.

Dia 02 | Montevideo 

Café da manhã no hotel.

Saída para realizar o tour de mercados, com  inicio no mercado agrícola para apreciar sua  

beleza arquitetônica e a enorme variedade  gastronômica. Continuação até o mercado do  

porto, conhecendo a historia da origem da  cidade e para finalizar visita ao mercado de  

artesões com seu grande valor cultural.

Retorno ao hotel, noite livre e hospedagem.

Dia 03 |Montevideo – Colônia de Sacramento

Café da manhã no hotel e check out.

Saída pela manhã em direção a Colônia de  Sacramento, para aproveitar o dia.

Chegada ao hotel, check in e acomodação.

Em horário determinado, encontro com o guia e  saída para walking tour. Um passeio cultural,  

pela história da conquista e colonização no Rio  da Plata. Seu bairro histórico, foi declarado  

como patrimônio histórico da humanidade, pela  Unesco, em dezembro de 1995. Após o 

passeio, o  guia os leva até o local, para alugar o “carrinho  de golf” para continuar descobrindo 

mais um  pouco desta linda cidade. Retorno ao hotel,  noite livre e hospedagem.

Dia 04 | Colônia de Sacramento

Café da manhã no hotel. Encontro com o guia e  saída para o tour de cavalgada pelo Rio da Plata,  

um lindo passeio pelas florestas e praias.

Retorno ao hotel, noite livre e hospedagem.

Roteiro



Dia 05 | Colônia de Sacramento – Rio Ancho Lodge - Colônia de Sacramento 

Café da manhã no hotel. Saída em direção ao Rio  Ancho Lodge, dia livre para aproveitar toda a  

infraestrutura e atividades deste lindo lugar.

Inclui: Almoço, uma taça de vinho e refrigerante,  uso de bicicleta, piscina, caiaque e serviço de  

praia. Retorno ao hotel, noite livre e  hospedagem.

Dia 06 | Colônia de Sacramento

Café da manhã no hotel e check out.  Fim de nossos serviços.

IMPORTANTE: Programa realizado com veículo do próprio passageiro. Não há traslados de 

chegada e saída inclusos.

NOTA: Os passeios podem ser alterados em caso de condições climáticas desfavoráveis.

Roteiro

O programa inclui

• 5 noites de hospedagem;

• Café da manhã diário;

• Taça de boas vindas;

• Bike Tour Montevideo;

• Tour de Mercados em Montevideo com  ingressos - Guia e carro privativo;

• Day Use Experience no Rio Ancho Lodge,

• com almoço e taça de vinho, uso de  bicicletas, caiaque e serviço de praia;

• Aluguel de carrinho de golf no dia em  Colônia do Sacramento;

• Cavalgada pelo Rio de la Plata em Colônia  do Sacramento;

• Walking Tour pelo bairro histórico de  Colônia do Sacramento.



O programa NÃO inclui

• Passagem aérea internacional;

• Assistência viagem;

• Taxas aeroportuárias;

• Despesas com documentação;

• Excesso de bagagem;

• Antecipação no horário de chegada (early check in);

• Prorrogação no horário de saída (late check out);

• Gorjetas dos guias, motoristas e cruzeiro;

• Refeições e bebidas não mencionadas;

• Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;

• Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra, 

gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

• Valores vigentes para viagens realizadas até dezembro 2021, com base em duas pessoas 

viajando juntas;

• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções 

similares;

• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de 

viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e 

permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).

• Obrigatório certificado internacional da vacina da febre amarela.

Formas de Pagamento:

30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa, 

Mastercard, Amex e Elo).

Observações:



Hotel previsto (ou similar)

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:

Valores com base em duas ou três pessoas viajando juntas.  Não é valido para os 

seguintes períodos:  15 dez 20 a 15 jan 21 | 12 a 15 fev 21 . Consulte para feriados e 

datas comemorativas. Crianças de 0 a 2 anos free em um berço. A partir de 3 anos cotiza 

base triplo. A terceira cama no triplo é um sofá-cama.

Opção 1

01 Setembro a 30 Novembro 2020

Duplo 1.667

Triplo 1.603

01 Dezembro 2020 a 31 Março 2021

Duplo 1.985

Triplo 1.812

Opção 2

01 Setembro a 15 Dezembro 2020
15 Janeiro a 31 Março 2021

Duplo 1.714

Triplo 1.703

Opção Montevideo Colônia de Sacramento

1 Sofitel Sheraton Colônia Resort

2 Alma Histórica Charco Boutique Hotel


