Punta del Este | Montevideo
Com Buenos Aires

Rodoviário 09 dias | 06 noites – Grupo Lucretur
De 20/07/2019 a 28/07/2019 – Saída de Braço do Norte SC

Roteiro programado
Sobre o destino: Escolher a América do Sul como destino da próxima viagem é garantia de
encontrar lugares fascinantes. De praias a desertos, de ilhas a cidades históricas passando
por sítios arqueológicos de importância histórica única, não faltarão opções para férias
inesquecíveis. Buenos Aires tem uma infinidade de pontos de interesse e alguns são muito
tradicionais entre turistas, principalmente para quem está em sua primeira viagem.
O Uruguai, um país pequeno e acolhedor, é o reduto turístico favorito de muitos argentinos.
No entanto, cada vez mais seus atrativos vêm sendo descobertos e desfrutados também
pelos brasileiros.
1o DIA: 20/07 (Sábado) BRAÇO DO NORTE (SC) / PUNTA DEL ESTE (URU) 1081 km
Apresentação ás 12:30hs em frente a Agência Lucretur (horário e local de embarque será
confirmado mais próximo a data da viagem, quando já teremos o grupo formado), em ônibus
Leito Total, equipado com completo serviço de bordo. Viagem para Punta del Este, localizada
em uma estreita faixa de areia entre o Atlântico e o Rio da Prata, a uma hora e meia de
Montevidéu, Punta del Este reúne em um mesmo lugar todos os elementos necessários a um
balneário de sucesso. Pernoite em deslocamento.

2o DIA: 21/07 (Domingo) PUNTA DEL ESTE (URU) / MONTEVIDÉU (URU)
142 km
Chegada em Punta Del Este prevista para ás 09:00h, onde faremos City Tour visitando a
magnífica praia. Após o almoço, aproximadamente às 15:00h, seguiremos viagem até
Montevidéu chegando ao entardecer. Noite a combinar. Pernoite em Montevideo.
3o DIA: 22/07 (Segunda) MONTEVIDÉU (URU)
52 km
Após o café da manhã, faremos City Tour em Montevidéu, conhecendo os principais pontos
turísticos. O Uruguai, um país pequeno e acolhedor, é o reduto turístico favorito de muitos
argentinos. No entanto, cada vez mais seus atrativos vêm sendo descobertos e desfrutados
também pelos brasileiros. Todos são, afinal, bem-vindos a conhecer as singularidades de um
território de 176 mil quilômetros quadrados espremido entre Brasil e Argentina e delimitado
pelo Rio da Prata, que é chamado pelos nativos de “mar”. Os uruguaios costumam ser
receptivos e se mostram sempre dispostos a dispender seu tempo em longas conversações.
A capital, Montevidéu, mantém ares nostálgicos e exala um certo charme europeu em suas
ramblas, os calçadões que margeiam o Rio da Prata. Pernoite em Montevideo.
4o DIA: 23/07 (Terça) MONTEVIDÉU | COLONIA DEL SACRAMENTO | BUENOS
AIRES
655 km
Após café da manhã, em horário a combinar, seguiremos para Buenos Aires, passando por
Colônia Del Sacramento, onde com acompanhamento de guia local conheceremos a única
cidade fundada por Portugueses, na costa do Rio da Prata no ano de 1680. Após o almoço,
aproximadamente as 14:00h, saída com destino a Buenos Aires. Chegada em Buenos Aires
próximo ás 23:30hs. Acomodação no hotel. Pernoite em Buenos Aires.
5o DIA: 24/07 (Quarta) BUENOS AIRES (ARG)
102 km
Após o café da manhã, saída para darmos início à City Tour, visitando os principais pontos
turísticos: Casa Rosada, Catedral Metropolitana, Palácio do Congresso, Jardins de Palermo,
Avenida Nove de Julho, bairros residenciais e outros. Tarde livre para compras.
Pernoite em Buenos Aires.
6o DIA: 25/07 (Quinta) BUENOS AIRES (ARG)
130 km
Após o café da manhã, daremos continuidade ao City Tour na Capital Portenha. Após o
almoço teremos tempo livre para passeios opcionais e compras. À noite, sugerimos para
assistir a um show de tango tipo: “Senhor Tango” ou Los Angelitos (Opcional).
Pernoite em Buenos Aires.
7o DIA: 26/07(Sexta) BUENOS AIRES | RIVERA | LIVRAMENTO
684 km
Após o café da manhã em horário a combinar, iniciaremos nossa viagem até Santana do
Livramento, onde teremos oportunidade de fazer compras em Rivera (divisa Brasil com
Uruguai). Pernoite em Rivera.
8º DIA: 27/07 (Sábado) SANTANA DO LIVRAMENTO | BRAÇO DO NORTE
836 km
Após o café da manhã, iremos às compras. No final da tarde, em horário a combinar,
iniciaremos nossa viagem de regresso à Braço do Norte- SC. Pernoite em deslocamento.
9º DIA: 28/07(Domingo) BRAÇO DO NORTE (SC)
Chegada em Braço do Norte prevista para a parte da manhã. Fim de nossos serviços.

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR!

INCLUI:











Ônibus Double Decker leito total (2 Andares);
Lanche no início da viagem;
06 noites de hospedagem em hotéis de categorias superiores, sendo:
02 noites de hospedagem em Montevideo em apartamento duplo com café da manhã;
03 noites de hospedagem em Buenos Aires em apartamento duplo com café da manhã;
01 noite de hospedagem em Santana do Livramento em apartamento duplo com café
da manhã;
City tour em Montevideo com guia local credenciado pelo ministério do turismo;
City tour em Colônia del Sacramento com guia local credenciado pelo ministério do
turismo;
City tour em Buenos Aires com guia local credenciado pelo ministério do turismo;
Guia coordenador Lucretur Turismo credenciado pelo ministério do turismo
acompanhando o grupo desde o embarque em Braço do Norte SC.

NÃO INCLUI:











Alimentação (média de U$ 20,00/dia);
Despesas pessoais;
Compras de lembranças e artesanatos locais;
Extras nos hotéis, bebidas, documentos e vistos quando necessário;
Excesso, extravio, danificação ou roubo de bagagens;
Serviço de mensageiros nos hotéis; (Carregadores de malas);
Eventuais pernoites extras que não estejam descritas na programação;
Passagem aérea de retorno antecipado ou não e em qualquer situação (Por se tratar de
viagem rodoviária);
Gastos de natureza pessoal, passeios opcionais e qualquer serviço que não esteja
expressamente citado como incluído no roteiro;
Tudo que não constar como incluído.

VALORES DE PASSEIOS OPCIONAIS:







Jantar com show de tango no El Milogón em Montevidéu: U$ 65,00
Excursão a cidade de Tigre: U$ 45,00 com transporte + guia + tkt de barco
Jantar com show de tango no Café de Los Angelitos: U$ 65,00
Jantar com Show de tango no (Sr. Tango): U$ 75,00
Ingresso ao Parque “Jardim Japonês” em Buenos Aires: U$6,00
Ingresso a Casa Pueblo em Punta Del Este: U$ 12,00

OBS.: Valores de 2018; lembramos que os mesmos podem sofrer reajustes.
INVESTIMENTO:
VALOR POR PESSOA (Em quarto duplo): U$ 730,00
VALOR POR PESSOA (Em quarto Triplo): U$ 720,00
Para pagamento à vista: 5% desconto.
Consulte parcelamento em cheque pré-datados ou boleto bancário.
Valores válidos para no mínimo 30 pagantes

HOTÉIS PREVISTOS:
21 e 22 julho 2019
Hotel Regency Way - Montevideo
www.regencyway.com.uy Telefone: +598 2628 7777
Endereço: Av. Gral. Rivera 3377, 11600 Montevideo, Uruguai
23,24 e 25 julho 2019
Hotel 725 Continental - Buenos Aires
http://www.725continental.com Telefone: +54 11 4131-8000
Endereço: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 725, C1035 CABA, Argentina
26 julho 2019
Hotel Jandaia - Santana do Livramento
www.hoteljandaia.com Telefone: (55) 3242-2288
Endereço: R. Uruguai, 1452 - Centro, Santana do Livramento - RS, 97573-541
A Lucretur viagens e os hotéis não se responsabilizam por valores, objetos e equipamentos,
salvo aqueles que são entregues à guarda do Hotel.
Eventualmente, se por algum motivo alheio a vontade da Lucretur viagens, a mesma
poderá substituir algum hotel acima, por outro da mesma categoria sem prejuízo aos
passageiros.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:


Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;



Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores
da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO.
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.



O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer
reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira
responsabilidade do passageiro.

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266

lucretur@lucretur.com.br

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro
88.750-000 Braço do Norte – SC

