
                         
É PACOTE – MONTEVIDEU – ANDRÉ RIEU! 

 
Período da viagem: de 26 a 28 de AGOSTO 

 
O grande maestro holandês André Rieu estará de volta a America do Sul trazendo 

grandes clássicos orquestrados e magia em forma de música para seus fãs 
privilegiados. Sempre em companhia do seu violino Stradivarius e da incrível 
Johann Strauss Orquestra, o violinista mais famoso do mundo traz sua turnê 

mundial ao moderníssimo Antel Arena na cidade de Montevidéu. Oportunidade de 
visitar a pacata capital uruguaia e assistir este maravilhoso e romântico concerto, 

sem dúvida um dos mais esperados da década.   
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 02 noites de hotel com café da manha de 26 a 28 de AGOSTO; 
 Traslado Hotel / Evento / Hotel; 

 Ingresso show André Rieu – Categoria tribuna (Cat. 105); 
 Seguro Viagem GTA por todo o período de viagem; 

 Assistência de nosso operador local. 
 

VALORES A PARTIR DE:  
 

HOTEL MONTIVIDEU 
 (02 NTS) 

VALOR POR PAX EM SINGLE   VALOR PAX EM DUPLO   VALOR PAX EM TRIPLO 

HOTEL BALMORAL 4*   USD 305.00  USD 260.00  USD 240.00 

DAZZLER BY WYNHDHAM 4*   USD 365.00  USD 305.00  USD 275.00 

NH MONTEVIDEO 4*   USD 370.00  USD 308.00  USD 295.00 

RADISSON MONTEVIDEO 5*  USD 442.00  USD 310.00  USD 298.00 

SHERATON MONTEVIDEO 5*   USD 465.00  USD 330.00  USD 335.00 



                         
MAPA DO ANTEL ARENA: 

 

 
 

SUPLEMENTO PARA PLATEIA – CAT C5 – USD 110.00 POR PESSOA 

 

*** CONSULTE NOSSOS VALORES POR NOITE EXTRA*** 

 
IMPORTANTE: 

** valores sujeitos a disponibilidade ao momento de efetivar a reserva** 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em dólares americanos. 

**** pacote não inclui aéreo nem ônibus ate o país vizinho**** 

Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 30% de entrada + 06x sem juros nos cartões Visa ou Master. 

- 30% de entrada + 06 nos boletos bancários (sujeito a aprovação) 

 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado de 
conservação e com menos de 10 anos de emitido. 


