
        

        
      

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 - 4ºF e térreo loja 122, Jardim Paulistano  

São Paulo - SP CEP: 01451-000 | Tel.: (11) 3097-8560 

 URUGUAI – UR 

 
 
  

    04 Dias/ 03 Noites 
30 de Junho à 30 de Setembro de 2021 

 
 

Nome dos Hoteis:  

Radisson Colonial Del Sacramento 5* em Sacramento 

Radisson Victoria Plaza 5* em Montevideo  

 

DIA 1: 
 

• Chegada em Sacramento  

 

Sobre o passeio – City Tour em Del Sacramento:   

• Chegada ao Porto e início de um tour guiado pela charmosa cidade de Colônia do Sacramento, 

declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Passaremos pelo bairro histórico e suas 

ruas pitorescas, a Rambla Costanera, o Real de San Carlos com sua antiga Plaza de Toros e a 

Igreja de San Benito entre outros lugares.  

 

• Após o passeio, retorno ao Hotel 
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DIA 2: 
 

• Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel 

 

 Sobre o passeio – City Tour em Montevideo:   

• Visita guiada a Montevidéu em um confortável microônibus com ar condicionado, com 

paradas para tirar fotos nos lugares mais importantes da história de Montevidéu. 

Visitaremos a Plaza Independencia onde se encontra a porta da cidadela, o Teatro Solis, 

a Torre Executiva, o Palácio Salvo e o monumento ao herói uruguaio José Gervasio 

Artigas. Visitaremos parte da avenida principal (18 de Julio) para ir ao Palácio Legislativo. 

Visitaremos o Mercado Agrícola que funciona dentro de um edifício histórico e oferece 

uma grande quantidade de produtos locais. O parque Jose Battle y Ordonez será a 

próxima parada dos passeios, neste lugar veremos o Monumento a La Carreta, e depois 

continuaremos ao longo da orla de Montevidéu de Pocitos a Carrasco.  

 

 • Após o passeio retorno ao hotel 

 

DIA 3: 
 

• Após o café da manhã, o motorista irá buscar os passageiros no hotel 

 

Sobre o passeio – Passeio à Punta Del Leste:  

• Iniciaremos nosso passeio pela costa de Montevideo, rumo a um dos resorts mais 

exclusivos da América do Sul. No caminho visitaremos Piriápolis, subiremos ao Cerro 

San Antonio (em veículo) e visitaremos o Museu Casapueblo, do artista uruguaio Carlos 

Páez Vilaró, em Punta Ballena. Ao chegar em Punta del Este passaremos por suas 

praias, bairros residenciais, pontes ondulantes do bairro La Barra e faremos paradas para 

tirar fotos, além de tempo livre para almoçar e fazer compras no centro comercial. 
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• Após o passeio, retorno ao retorno ao hotel. 

 

 

DIA 4: 
 

• Após o café da manhã, check out, traslado ao aeroporto.  

 

Cada um de nossos pacotes turísticos é projetado para oferecer uma viagem agradável 

e sem interrupções. Nossos especialistas em turismo dedicados compreendem suas 

necessidades profundamente e comprometidos em fornecer a você a experiência de 

viagem inesquecível que você sonhou. Vamos começar a jornada dos seus sonhos! 

 

VALORES POR PESSOA, EM USD E ESTÁ INCLUSO: 
 

- 01 noite de hospedagem no hotel com café da manhã diário em Del Sacramento;  

- 02 noites de hospedagens no hotel com café da manhã diário em Montevideo; 

- Transfer do Porto ou Rodoviária em Colonia;  

- Transfer Hotel x Aeroporto Montevideu;  

- City Tour em Colonia;  

- City Tour em Montevideu;  

- Passeio de um dia em Punta Del Leste;  

- Seguro Viagem, com cobertura Covid 19 

 

REGRAS 
 

 - Os valores são válidos para 02 adultos em apartamento duplo;  

 - Valores por pessoa; 

 - Não inclui voos; 

 - Não é valido para feriados prolongados, Alta Temporada, Natal e Reveillon;  

 - Os valores podem ser parcelados em até 10x; 
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 - Sujeito à alteração e disponibilidade sem aviso prévio;  

 - Valores sujeitos á varião cambial. 


