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Carnaval no Uruguai | FEVEREIRO DE 2021

CARNAVAL ESPECIAL NO URUGUAI
Vamos aproveitar o Carnaval 2021 e explorar os lugares mais bacanas de Montevideo, 
Côlonia Del Sacramento e Punta Del Este. Faremos um tour por pontos turísticos como: 
Avenida 18 de Julio, Porta de “La Ciudadela”, Mercado Del Inmigrante, Rambla Costanera, 
de onde é possível apreciar a Baía de Colônia e as Ilhas San Gabriel López de Hornos 
e Farallón. 

PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira, 1º dia -  12/02/2021 - São Miguel do Oeste, SC

Saída às 18h30min, com acompanhamento de guia Internacional, com registro no Cadastur, em ônibus 

Leito Total da frota Extremo Oeste Tur, nosso grupo segue viagem rumo ao Uruguay. Serão horas muito 

agradáveis, com entretenimento, interação e apreciação. 

Sábado, 2º dia - 13/02/2021 - Montevideo, UY

Chegada à tarde. Entrada no hotel. Para a noite, seguiremos para Mercado Del Inmigrante, onde jantare-

mos em um dos restaurantes deste lugar pitoresco (jantar não incluso). 



Domingo, 3º Dia - 13/02/2021 - Montevideo, UY

Hoje é dia de conhecer a história e os monumentos famosos da Capital, associados a um jantar e  degusta-

ção de vinhos Uruguaios. Às 9h30min, acompanhados por guia local, faremos um tur pela capital Uruguaia 

para conhecer seus principais pontos turísticos. Avenida 18 de Julio, Porta de “La Ciudadela”, Cidade Velha, 

Catedral, Zona Portuária, Parque dos Aliados, Monumento a La Carreta, monumento La Diligencia e novo 

mercado agrícola. Retorno ao hotel. À noite, seguiremos para a Bodega, onde é servido o jantar com a de-

gustação dos vinhos locais (não incluso). 

Segunda-feira, 4º dia - 14/02/2021 - Montevideo, UY 

Após o café, às 8h30min, acompanhados por guia local, partiremos para conhecer Colônia del Sacramento. 

Iniciaremos o tour pela Rambla Costanera, de onde é possível apreciar a Baía de Colônia e as Ilhas San Ga-

briel López de Hornos e Farallón. Passando pela a casa onde Alfonsina Storni escreveu seus últimos poemas 

e o Hipódromo, chega-se ao Real de San Carlos e ao Complexo Turístico Mianovich, onde há a Plaza dos 

Toros e o antigo cassino. Seguindo até o centro da cidade, visita-se a Capela de San Benito, Palácio Muni-

cipal, Plaza 25 de Agosto, Porto de Colônia e Bairro Histórico, onde se encontra a antiga Colônia de Sacra-

mento, declarada recentemente pela Unesco como, Patrimônio Histórico da Humanidade e fundada pelo 

Governador de Rio de Janeiro, Don Manuel Lobo, em janeiro de 1680. Visita-se, ainda, o Portón de Campo, 

San Miguel, Calle San Pedro, Plaza Mayor, Museu Municipal, Museu Espanhol, Igreja Matriz do Santíssimo 

Sacramento, as casas de Eva Perón e do herdeiro de Jorge IV da Inglaterra. Retorno a Montevideo. Pernoite. 

Terça-feira, 5º dia - 15/02/2021 - Montevideo > Colônia Del Sacramento, UY

Após o café, às 07h30min, deixaremos o hotel com as bagagens e, acompanhados por guia local, conhe-

ceremos Punta Del Este e Punta Ballena. Punta del Este está entre os dez balneários de luxo mais famosos 

do mundo, e é um dos mais charmosos da América Latina. Em Punta Ballena, visitaremos a Casapueblo. É 

a antiga casa de verão do artista plástico e arquiteto uruguaio Carlos Páez Vilaró, atualmente uma cidadela-

-escultura que inclui um museu, uma galeria de arte e um hotel chamado Hotel Casapueblo. Após o almoço, 

início da viagem de retorno a São Miguel do Oeste, SC, via Chuy (UY) > Chui (BR).

Quarta-feira, 6º dia - 25/02/2020 - Feriado de Carnaval: Dubai

Chegada prevista para às 11h.

DATA
Saída em 12 de fevereiro de 2021.

INCLUI

• Transporte ida e volta em ônibus leito total; 

• Guia acompanhante Internacional, credenciado pela EMBRATUR, desde São Miguel do Oeste;

• 3 pernoites em Montevideo em hotel categoria 4 estrelas em apartamentos duplos ou triplos standard 

com café; 

• Taxas aduaneiras; 

• Tour com guia local em Montevideo, Colônia del Sacramento, Punta Del Este e Punta Ballena; 

• Seguro pessoal, assistência em viagem Internacional; 



• Apólice de Seguro – Danos Pessoais, ônibus (nacional e Internacional); 

• Serviço de Bordo: água mineral. 

NÃO INCLUI

Refeições, extras nos hotéis, ingressos, passeios opcionais ou sugeridos, outros hotéis, se por força maior 

for necessário, além do roteiro, e tudo o que não consta como incluído no programa. 

VALOR POR PESSOA

Parcelamento em cheques ou boletos bancários a partir de setembro de 2020. 

10 parcelas de R$ 274,00 (Duzentos e setenta e quatro reais) em apartamentos duplos e triplos.

IMPORTANTE

O roteiro é definido dentro de condições normais de clima, tráfego e situação política. Qualquer alteração 

necessária para segurança, melhoria ou força maior, será facultada a Extremo Oeste Tur, efetuar, procu-

rando sempre zelar, respeitar e cumprir o presente roteiro. Adotamos todos os itens de segurança e hi-

gienização previstas em lei para a não propagação da Covid 19. Viagem sujeita a cancelamento, caso não 

houver formação de grupo, por força maior ou caso fortuito a operadora devolverá os valores recebidos, 

sem que incida qualquer ônus ou indenizações.


