
 

 

 

 

 

CIRCUITO TODO URUGUAI 

CABO POLÔNIO – PUNTA DEL ESTE – PUNTA BALENA – PIRIÁPOLIS – MONTEVIDEO – 

COLÔNIA DEL SACRAMENTO 

De 06 a 11 de Outubro - 6 DIAS / 4 NOITES – VIAGEM NO FERIADO DE APARECIDA /  

ESPECIAL SHOW ANDRÉ RIEU 

Roteiro dia a dia 

1° DIA (06/10/2022 – quinta-feira) – PORTO ALEGRE / NOITE EM TRÂNSITO;  

Apresentação às 19h, em local a combinar para, após o embarque, saída, às 20h00, com destino à 
Montevidéu, a capital e maior cidade do Uruguai. Antes do destino final, passagem com visita a comunidade 
de Cabo Polônio;  
 
2° DIA (07/10/2022 – sexta-feira) – CABO POLÔNIO;  
Cabo Polônio / ROCHA: análise do perfil geográfico físico e humano, do habitat de uma comunidade isolada 
da vida urbana tradicional, observação da maior colônia de lobos marinhos do hemisfério Sul, sua cadeia 
alimentar, reprodução, relação com as outras espécies e o continente. 11h, após termino das atividades, 
continuamos nossa viagem até a cidade de Punta del Este para fazer um city tour conhecendo os principais 
atrações do badalado Balneário, após continuação visitando Punta Balena e o Balneário de Piriápolis. 18h 
previsão de chegada no hotel Montevideo e instalação nos apartamentos. Noite livre... 
 
3° DIA (08/10/2022 – sábado) – MONTEVIDEO / COLÔNIA / MONTEVIDEO;  
Após café da manhã, saída para Colônia de Sacramento, cidade típica portuguesa rica em uma arquitetura 
datada do século XVII e declarada Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco, onde caminharemos por suas 
ruelas de pedras com antigas construções e museus Espanhol e Português. Final da tarde retorno a 
Montevideo. Noite livre... 
 
4° DIA (09/10/2022 – domingo) – MONTEVIDEO;  
Após café da manhã, city tour percorrendo os principais pontos turísticos da cidade, entre eles: Monumentos 
A La Carreta e Diligência, Parque rodo, Av. 18 de Julho, Congresso e bairros residenciais. Parada para o 
almoço ( opção mercado do porto ). Após o almoço continuação do City Tour percorrendo Ciudad Vieja, de 
rica arquitetura, Mercado do Porto, o Micro centro, o Palácio Legislativo, e o romântico bairro conhecido 
como El Prado, seus verdes parques com belos monumentos e os elegantes bairros residenciais de 
Carrasco, Pocitos e Punta Gorda, com um trajeto inesquecível pela orla que acompanha as lindas praias de 
Montevidéu. À tarde retorno ao hotel... As 18h30 saída para o Concerto André Rieu e sua Johann Strauss 
Orchestra. O início do espetáculo é às 20h, local Arena Antel. Aguardar mais detalhes do guia da 
viagem; 

 
 
5° DIA (10/10/2022 – segunda-feira) – MONTEVIDEO / PORTO ALEGRE;  
Após o café da manhã, dia livre para atividades locais na capital Uruguaia, damos como sugestões caminhar 
no calçadão, a Rambla dos Uruguaios; conhecer a av. 18 de julho em uma agitada segunda-feira e aproveitar 
para fazer umas comprinhas. Combinar mais sugestões com o guia do grupo. Noite em descanso... 
 
 

 



 
 
6° DIA (11/10/2022 – terça-feira) – MONTEVIDEO / PORTO ALEGRE;  
Após o café da manhã, check out com as bagagens. Início da viagem de retorno, com parada para visita ao 
Forte de Santa Tereza. Após trâmites alfandegários e em seguida breve parada para compras nos free 
shopping de Chuí. Por volta das 16h, continuação da viagem sentido Porto Alegre, com chegada prevista 
por volta das 23h. 
 
 

Até um próximo Circuito Sobre Rodas!!! 
 

 
Obs.: A Elos Travel reserva-se o direito de alterar os horários dos passeios e o itinerário do roteiro e ou hotel para melhor execução do 

mesmo, tendo como prioridade preservar a segurança e o bom andamento da viagem, considerando também as variações climáticas de 

cada região 

 

O PACOTE INCLUI: 

 Transporte rodoviário de ida e volta em ônibus DD (DOUBLE DECKER) leito turismo, equipado com 5 TVs, 
DVD, ar condicionado, frigobar, som, toalete e sala de jogos. 

 4 noites de hospedagem em hotel c/ café da manhã, WC, TV, frigobar, ar condicionado, na cidade de 
Montevideo.  

 Passagem em caminhão 4 x 4, até a comunidade de Cabo Polônio; 

 City Tour em Punta Del Este e Piriápolis; 

 City Tour em Montevideo com guia local; 

 Transfer com guia especializado em Colônia do Sacramento; 

 Transporte + Ingresso Concerto André Rieu, setor  
 Guia de turismo credenciado pela Cadastur, acompanhando o grupo; 

 Entrada ao Forte de Santa Tereza; 
 

 

Valores e formas de pagamentos 

R$3.367,00 ( 10 x de R$336,70 )................ não assinantes 

R$2.590,00 ( 10 x de R$259,00 )................ Desconto aplicado para assinantes sobre rodas 

Valores por pessoa em quartos duplos ou triplos 

 

FORMAS DE PAGAMENTO: 10X IGUAIS E SEM JUROS 

 

-Cartão de crédito: Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem juros nos cartões 

MasterCard, Diners, Amex ou Visa. Consulte outras bandeiras... 

-Cheque pré-datado (sujeito a analise): Em até 10x sem juros, sendo entrada de 10% à vista e o saldo em até 9x sem 

juros. 

-Boleto bancário (sujeito a analise): Com parcelamentos pré-pagos e precisa estar quitado a menos de três dias antes 

do embarque 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de lugares; 
- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e no máximo 42; 



 

DOCUMENTAÇÃO: 

- Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil original com expedição recente e bom 

estado de conservação ou passaporte com validade mínima de 06 meses.  
- Vacina da febre amarela com certificado internacional, não é obrigatório apenas indicado. 
          
POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO COVID: 
- A necessidade de prévia vacinação para embarque dependerá das políticas de migração de cada país, vigentes na 
data da viagem; 
     
- Para confirmar o embarque, o passageiro deverá apresentar à empresa Elos Travel resultado de exame negativo para 

SARS-CoV-2 (pelo método RT-PCR ou teste rápido para detecção de antígeno), coletado em, no máximo, 3 dias antes 

da data do embarque.  

Exceto passageiros que tenham tido infeção confirmada (assintomática ou sintomática) por RT-PCR ou Teste de 

Antígeno há menos de 90 dias 

 

- O viajante com diagnóstico confirmado da COVID-19, ainda ativa, ou que esteja apresentando sintomas suspeitos 

não deverá embarcar na viagem.  

 

 

Menor de idade necessita de autorização judicial, entrar em contato com a agência para maiores informações. 

 

RELAÇÃO DE HOTÉIS DO CIRCUITO: 

 

 3 noites de hotel em Montevidéu – Regency Way Hotel- 07 a 11 de outubro de 2022 

 

Ingressos setor 305 – Nível 3 ou setor 313 – Nível 5 

 

 


