BUENOS AIRES, COLÔNIA, PUNTA DEL ESTE & MONTEVIDÉU
12 Dias - 11 Noites

9 Alojamento Quartos Duplo / Café da manha
9 Transfer IN OUT APT/HTL/APT
9 Excursoes em privado C/Guia Espanhol Inglês
9 Coordenação permanente

Itinerário
___________________________________________________________________________________

Chegada em Buenos Aires
Recepção no Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini) e traslado ao hotel da Cidade de
Buenos Aires.

City Tour em Buenos Aires
Café da manha no Hotel. Faremos um City Tour pelos bairros mais tradicionáis e emblemáticos da
Cidade de Buenos Aires, percorrendo o Congresso Nacional e a Praça de Maio com a Casa de Governo
(Casa Rosada), a típica Avenida de Maio, a Catedral Metropolitana, o Cabildo e outros edifícios e palácios
de grande valor tanto arquitetônico como histórico e cultural.
O Teatro Colón é outro percorrido admirável, e é um dos cinco teatros de Opera mais importantes do
mundo. Tammbém iremos ao tradicional bairro de San Telmo, La Boca, lugar onde os primeiros
imigrantes italianos emprazaram-se, famosa pela sua pitoresca arquitetura e onde se podera sentir o
ritmo do Tango.
Logo, dirigiremos-nos ao bairro de Palermo, passando por Puerto Madero. Ao final do percorrido,
visitaremos La Recoleta, um dos bairros mais distintivos da cidade, admirando a beleza de seus parques
e edifícios.

Buenos Aires - Navegaçao pelo Delta do Tigre
Café da manhã no Hotel. Visitaremos o Delta del Tigre, uma extraordinária zona ecológica, para
desfrutar de um agradável passeio em barco pelos seus pequenos rios e canáis, observando a natureça
que rodeia o paisagem.
Chegaremos ao Tigre, onde abordaremos um catamarán, gozando de umas excepcionáis visoes do Rio
Paraná. Trata-se de uma selva sub-tropical constituída por uma amplia variedade de ilhas e ilhotes.

Buenos Aires - Punta del Este
Café da manhã no Hotel. Traslado ao porto da Cidade de Buenos Aires. Viajaremos em barco a esta
maravilhosa cidade de Colônia do Sacramento, onde tomaremos um ônibus que nos levará à Cidade de
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Punta del Este. O percurso em ônibus, pelo interior do Uruguai, é realmente muito bonito já que o
caminho transita entre colinas e nesgas que o tornam encantador.

Punta del Este
Café da manhã no Hotel. Dia de Praia na cidade de Punta del Este.
Opcional - City Tour por Punta del Este
Para aqueles que não desejam ficar descansando o dia inteiro nas lindas praias de Punta del Este,
recomendamos percorrer a cidade: visitaremos a Península, o Farol, o Porto, a praça, a orla marítima da
Brava com suas praias, casas de famosos e os bairros residenciais de San Rafael, o Golfe, Rincón del
Índio e Beverly Hills com suas grandes mansões.
Também visitaremos La Barra e suas praias com seus "Top Shop" e pontes ondulantes. El Jagüel, a
cidade capital de Maldonado e sua história, sua Catedral, bairro Pinares, Punta Ballena e Casapueblo
(Opção para visitar o Ateliê de Carlos Paez Vilaró, onde poderemos desfrutar da Cerimônia do Pôr-dosol, um emocionante poema escrito e recitado por Paez Vilaró; entrada não incluída).

Punta del Este
Café da manhã no Hotel. Dia de Praia na cidade de Punta del Este.
Opcional - José Ignacio ¨Clube de Pescadores¨
Para aqueles que não desejam ficar descansando nas belas praias de Punta del Este, recomendamos um
lindo passeio visitando José Ignacio, um povoado de pescadores. O mesmo se encontra sobre um
cenário natural à beira-mar do Oceano Atlântico; de aspecto agreste e rústico, José Ignacio ainda
conserva seu estilo de aldeia de pescadores.
O slogan do balneário é "Aqui só o vento corre". A 40 km. de Punta del Este, longe das grandes
edificações, das discotecas e da agitada vida noturna, hoje, este é um lugar exclusivo. Convidamos a
que conheçam um oásis de paz e tranqüilidade.

Punta del Este - Montevidéu - City Tour
Café da manhã no Hotel. Nos despediremos de Punta del Este para visitar a capital do Uruguai:
Montevidéu. Conheceremos a Velha Cidade, de interessante arquitetura, o mercado do Porto, a Velha
Cidade, a Praça Independência, o Palácio Legislativo, sede do Parlamento Nacional, que foi inaugurado
em 25 de agosto de 1925, comemorando o Primeiro Centenário da Independência.
Continuaremos conhecendo Montevidéu, visitaremos o romântico bairro conhecido como “El Prado”, o
Cerro de Montevidéu, seus verdes parques com belos monumentos, os elegantes bairros residenciais de
Carrasco, Punta Gorda e Pocitos, recorrendo a excepcional “Rambla” que acompanha uma panorâmica
fila de belas praias.

Montevidéu - Feira do Parque Rodó
Café da manhã no Hotel. De manhã realizaremos um passeio, saindo do hotel, à Feira do Parque Rodó. A
Feira do Parque Rodó é uma das feiras típicas montevideana dos domingos.
Uma feira onde encontraremos de tudo, desde velhos livros e revistas até brinquedos antigos e uma
grande variedade de antiguidades. Ao finalizar o nosso percurso e o tempo para fazer compras, iremos
ao Mercado do Porto onde teremos tempo para almoçar. Depois, regressaremos ao hotel.
Nota: Esta feira se realiza somente aos domingos, por isso, este dia deve coincidir com um domingo.
Deve-se solicitar que o itinerário seja armado levando em consideração este detalhe. Caso contrário,
deixaremos o dia livre para realizar outra atividade por Montevidéu.
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Montevidéu - Colônia do Sacramento
Café da manhã no Hotel. Sairemos da rodoviária de Montevidéu para tomarmos um ônibus de linha
regular à cidade de Colônia do Sacramento. A viagem é de aproximadamente duas horas e meia.
Começaremos conhecendo a avenida à beira-mar de onde se pode apreciar a baía de Colônia com suas
diferentes ilhas. Continuaremos o percorrido por Colônia do Sacramento visitando o Real de San Carlos,
a antiga Plaza de Toros, o cassino e o frontão. Depois, iremos ao porto e ao centro da cidade até chegar
ao bairro histórico, lugar amuralhado da antiga Colônia do Sacramento, declarada como patrimônio
histórico da humanidade pela UNESCO.
Outros lugares para conhecer, se o tempo estiver favorável, são a Casa del Virrey, o museu do Azulejo,
o museu Espanhol, a Igreja Matriz, o Arquivo Regional, a rua dos Suspiros, a Plaza Mayor, a Casa de Eva
Perón, etc.
À tarde, traslado ao porto de Colônia para regressar a Buenos Aires. Recepção no porto e traslado ao
Hotel.

Compras em Buenos Aires pela Recoleta (Buenos Aires Design / Pátio Bullrich / Galerias
Pacífico)
Café da manhã no Hotel. Faremos compras em algumas das lojas mais importantes da Cidade de
Buenos Aires, como no exclusivo bairro Recoleta, no Buenos Aires Design, no Shopping Bullrich, nas
Galerias Pacífico, na Av. Córdoba e na rua de pedestres, “calle Florida”.
De manhã percorreremos o Buenos Aires Design ou o Pátio Bullrich para depois almoçar em Puerto
Madero. À tarde, nos transladaremos à Calle Florida para visitar as Galerias Pacífico.

Dia livre em Buenos Aires – Jantar e Show de Tango na noite portenha
Café da manhã no Hotel. Dia livre na grande cidade para descansar, realizar alguma atividade opcional
ou sair de compras conhecendo o Pátio Bullrich ou o Buenos Aires Design, na Recoleta, ou as Galerias
Pacífico no centro da cidade.
À noite, desfrutaremos de um Jantar e Show em um dos lugares mais tradicionais da Cidade de Buenos
Aires.

Buenos Aires
Café da manhã no Hotel. Traslado ao Aeroporto Internacional de Ezeiza (Ministro Pistarini).
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