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PACOTE – MONTEVIDEU PARA AMANTES DO VINHO 
 

Período da viagem: de 01 de MARÇO a 30 de NOVEMBRO 
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O PACOTE INCLUI: 
 

 Traslados de chegada e de saída desde o Aeroporto de Montevidéu. 
 04 noites de hospedagem com café da manhã incluso; 

 City Tour Montevideo regular; 
 Tour de Bodega Bouza com degustação e almoço incluído; 
 Tour a Bodega Pizzorno com degustação e almoço incluído; 

 Tour a Bodega Castillo Viejo com Degustação Reserva da Família; 
 Seguro Viagem LATINA com cobertura de USD 15 mil e seguro covid de USD 5 mil; 

 Assistência de nosso operador receptivo; 
 

ITINERARIO DIA A DIA: 
 

1°DIA – MONTEVIDEO  
Chegada ao Aeroporto de Montevidéu, recepção e traslado ao hotel.  
 
2°DIA – MONTEVIDEO  
Café da manhã no hotel. Após realizaremos um passeio guiado pela cidade num confortável 
micro-ônibus climatizado, no qual poderá combinar passeios a pé para tirar fotos, durante o 
passeio, um dos principais pontos que visitaremos será a Cidade Velha com sua Praça 
Matriz, Fonte de Água Potável da Montevidéu Colonial, Palácio Legislativo, Avda. de Las 
Leyes, Casa do Governo, Obelisco, los Constituyentes de 1830, Parque Batlle y Ordóñez, 
Pista de Atletismo, Monumento La Carreta, Estádio Centenário. Bairro residencial de 
Carrasco. Rambla Naciones Unidas, Praça Virgilio, bairros Punta Gorda, Malvin, Buceo com 
seu Porto de Iates, Yacht Club, Pocitos, Punta Carretas, Club de Golf. Retorno ao hotel.  
Tarde livre para desfrutar da cidade. Hospedagem.  
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3°DIA – MONTEVIDEO 
Café da manhã no hotel. No horário combinado passeio de meio dia a vinícola Bodega Bouza 
onde realizaremos uma caminhada entre os vinhedos, conheceremos sua planta de 
elaboração, visitaremos a adega e degustaremos os melhores vinhos finos. Almoço incluso 
com menu 5 passos. Retorno a tarde.    
 
4°DIA – MONTEVIDEO 
Café da manhã no hotel. No horário combinado passeio de meio dia a vinícola Bodega 
Pizzorno onde visitaremos os vinhedos e adega, conheceremos sua planta de elaboração, e 
degustaremos os melhores vinhos. Almoço incluso com menu 3 passos. No início da tarde 
visitaremos a nossa segunda adega, a Castillo Viejo, visita guiada pelo enólogo e visitaremos 
todas as suas instalações finalizando com uma degustação de seus principais rótulos.  
Retorno ao hotel no final do dia. 
 
5°DIA – MONTEVIDEO 
Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto. 

 
VALORES POR PESSOA 

 
 

HOTEL 
 

SERVIÇO 
 

VALOR EM INDIVIDUAL  
 

VALOR EM DUPLO 

 
HOTEL CRISTAL PALACE 

3* OU SIMILAR 
  

 
REGULAR  

 
USD 1150.00 

NOITE EXTRA  
USD 129.00 

 

 
USD 760.00 

NOITE EXTRA  
USD 62.00 

 
HOTEL HOLIDAY INN 4* 

OU NH COLUMBIA 4*  
  

 
REGULAR  

 
USD 1035.00 

NOITE EXTRA  
USD 88.00 

 

 
USD 623.00 

NOITE EXTRA  
USD 44.00 

 
HOTEL RADISSON 5*  

OU SIMILAR  

 
REGULAR  

 
USD 880.00 

NOITE EXTRA  
USD 76.00 

 

 
USD 570.00 

NOITE EXTRA  
USD 41.00 

 
 

 IMPORTANTE: 

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

*** Valores em dólares americanos. 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- Entrada + 9x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque ou RG em excelente estado 
de conservação.   


