
 

 

 

 

CIRCUITO LA PLATA RODOFLUVIAL 

URUGUAI E ARGENTINA 

COBO POLÔNIO - PUNTA DEL ESTE – PUNTA BALENA – PIRIÁPOLIS – MONTEVIDEU – 

COLÔNIA DEL SACRAMENTO – TRAVESSIA RIO LA PLATA – BUENOS AIRES 

De 19 a 25 de Agosto de 2021 - 7 DIAS / 5 NOITES 

1° DIA ( 19/08/21 – Quinta-feira ) – PORTO ALEGRE / NOITE EM TRÂNSITO;  
Apresentação as 20:00hs no estacionamento Haudi Park, para embarque as 20:30 hs com destino a Punta Del Este, 
passando por Pelotas, Rio Grande, Chuí, onde faremos os tramites alfandegários continuando a nossa viagem até Punta 
Del Este. Noite em viagem... 
 
2° DIA ( 20/08/21 – Sexta-feira ) – CABO POLÔNIO / PUNTA DEL ESTE / PUNTA BALENA / PIRIÁPOLIS;  
Chegada no início da manhã em 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 as principais atrações 
do badalado Balneário. Após continuação a Punta Balena para o breve tour panorâmico. Após seguimos com breve 
passagem pelo o Bal. De Piriápolis, continuação da viagem até Montevidéu e check in no hotel. Jantar opcional e noite 
em descanso... 
 
3° DIA ( 21/08/21 – Sábado ) – TOUR EM MONTEVIDÉU  
Após o café da manhã, daremos início ao city tour percorrendo os principais pontos turísticos da cidade, entre eles: 
Monumentos A La Carreta e Diligência, Estádio Centenario (ingresso de visita opcional no local ), Parque rodo, Av. 18 de Julho, 
Congresso e bairros residenciais. Continuamos percorrendo Ciudad Vieja, de rica arquitetura, o micro centro e parada 
para almoço no Mercado do Porto. A tarde continuamos nosso tour passando pelo bairro conhecido como El Prado 
com seus verdes parques com belos monumentos e os elegantes bairros residenciais de Carrasco, Pocitos e Punta 
Gorda. Faremos um trajeto inesquecível pela orla que acompanha as lindas praias de Montevideu. À tardinha retorno 
ao hotel, em seguida saída para jantar em local a combinar com o grupo. Ônibus disponível translado.  
 
4° DIA ( 22/08/21 – Domingo ) – MONTEVIDÉU / COLÔNIA ;  
Café da manhã e check out com as bagagens. Seguimos viagem para Colônia do Sacramento. Chegada para o almoço 
( opcional ). Após check in no hotel. Na parte da tarde vamos fazer um tour a pé pelas ruelas de pedra de Colônia, 
conhecida por ser um cidade típica portuguesa rica em uma arquitetura datada do século XVII e declarada Patrimônio 
Histórico Cultural pela Unesco,  com antigas construções e museus Espanhol e Português. Restante da tarde livre em 
Colônia. À noite jantar em local a combinar; 
 
5° DIA ( 23/08/21 – Segunda-feira ) – COLÔNIA / BUENOS AIRES ;  
Café da manhã e check out com as bagagens. As 10h, embarcaremos em um moderno Catamarã para travessia do Rio 
da Prata, numa viagem de 50 minutos até Buenos Aires. Chegada no porto de Buenos Aires, recepção e após almoço ( 
opcional ). Em seguida início da primeira parte de nosso city tour, iniciando pela Plaza de Mayo , Catedral, Tribunais, 
Plaza San Martin e Museu da Casa Rosada. À tardinha vamos para o hotel fazer o nosso check in e descansar. Combinar 
jantar de confraternização do grupo, ônibus disponível para transfer até o restaurante escolhido;  



 
6° DIA ( 24/08/21 – Terça-feira ) – BUENOS AIRES – CITY TOUR; 
Café da manhã e após faremos um City Tour pelos bairros de San Telmo, La Boca com Caminito e Puerto Madero. Após 
almoço opcional e depois tour passando por Palermo, Costanera del Río e todos os parques, parada no parque Rosedal 
e Recoleta com visita ao Cemitério (Evita Perón, etc), em seguida visita à Biblioteca "El Ateneo" considerada a mais 
bonita do mundo. Retorno para o hotel, jantar opcional e noite em descanso... 
 
7° DIA ( 25/08/21 – Quarta-feira ) – BUENOS AIRES / PORTO ALEGRE; 
Café da manhã, check out no hotel com as bagagens e início da viagem para Porto Alegre, com chegada prevista por 
volta das 04h da manhã de quarta-feira, do dia seguinte. E até uma próxima viagem cultural!!! 
 
Obs.: A operadora 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. 

 - 2 noites de hospedagem em hotel c/ café da manhã, na cidade de Montevideu; 

 - 1 noite de hospedagem em hotel c/ café da manhã, na cidade de Colônia do Sacramento; 

 - 2 noites de hospedagem em hotel c/ café da manhã, na cidade de Buenos Aires; 

 - City Tour em Punta Del Este e Piriápolis; 

 - Passagem em caminhão 4 x 4 em Cabo Polônio; 

 - City Tour em Montevideu com guia local com todas as taxas de visita; 

 - Travessia Rio La Plata no moderno navio Buquebus; 

 - Bus receptivo em Buenos Aires com guia local; 

 - City Tour em Buenos Aires com guia local com todas as taxas de visita; 

 - Guia de turismo credenciado pela Cadastur, acompanhando o grupo; 

 - Serviço de bordo; 
 

Valores e formas de pagamento 
 
De R$3.400,00......................Por R$2.650,00 
                                              (10x R$265,00)............ Valores por pessoa em quartos duplos ou triplo

Hotéis Previstos: 

Montevidéu: www.regencyway.com.uy 

Colonia Del Sacramento: www.hotelleoncia.com 

Buenos Aires: https: http://www.562nogarohotel.com/default-pt.html 

Empresa de Transporte prevista: www.premiumtur.com.br ou 

https://uniturbassano.com.br/ 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
- Valores sujeitos a alterações e à disponibilidade de 
lugares; 

- Valores para grupo mínimo de 25 passageiros pagantes e 
no máximo 42; 

- A ordem do roteiro poderá ser alterada para melhor 
aproveitamento do mesmo; 

 Documentação obrigatória para a viagem: Carteira de Identidade Civil (emitida pela Secretaria de Justiça e Segurança) em 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. 

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM EM CASO DO MENOR DE IDADE VIAJANDO SEM OS DOIS RESPONSÁVEIS OU TAMBÉM SE ESTIVER VIAJANDO COM 

APENAS UM RESPONSÁVEL E NA AUSENCIA DE OUTRO, PRECISA DE AUTORIZAÇÃO! 
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