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Encantos do Uruguai 
Montevidéu - Colônia do Sacramento - Punta del Este 

   
 
10/10/2022: Segunda-Feira: Maratá > Montevidéu: 
Saída de Maratá de ônibus de luxo Leito, com destino a Montevidéu, capital do Uruguai. Hospedagem. (Jantar incluído). 

 
11/10/2022: Terça-Feira: Montevidéu: 
Café da manhã, após iniciaremos um passeio na maravilhosa cidade de Montevidéu incluindo: Praça da Independência, Catedral Metropolitana, Teatro 
Solis, Palácio Salvo, Calçadão Sarandi, Puerta Sarandi, Centro Histórico, Mercado del Puerto Etc... A tarde tempo livre. (Jantar livre). 

 
12/10/2022: Quarta-Feira: Montevidéu > Colônia do Sacramento: 
Café da manhã, após seguiremos para Colônia do Sacramento, uma cidade histórica colonial do Uruguai, banhada pelo Rio da Prata. Esta cidade foi 
elevada a Patrimônio Cultural da Humanidade, cedido pela Unesco desde 1995. Colônia do Sacramento possui ruas de pedras e construções antigas, 
muitas árvores e um clima aconchegante de cidade do interior. Fundada por Manuel Lobo, um navegante português em 1680. Colônia do Sacramento é a 
única cidade portuguesa do Uruguai e foi alvo de disputa entre Espanha e Portugal, até 1825, quando finalmente o Uruguai se tornou independente. Ao 
caminhar pela cidade, é possível notar a marcante influência portuguesa, ainda que mesclada com traços espanhóis. Os caminhos são  coloridos de flores 
de todos os tons, com construções de pedras, vilas e decorações antigas, e conferem à Colônia do Sacramento uma atmosfera romântica e encantadora. 
São muitas as opções de bares e restaurantes, concentrados principalmente no centro histórico, que dividem o espaço com lojas de artesanatos, 
sorveterias, casas de café e chocolates. Após o nosso city tour, tempo livre. A tarde em horário determinado retornamos para Montevidéu. (Jantar livre). 
 
13/10/2022: Quinta-Feira: Montevidéu > Punta Del este:  
Café da manhã, após seguiremos para a famosa cidade de Punta Del Este, onde faremos um city tour para conhecer alguns pontos de interesse turísticos 
incluindo: La Mano ou Los Dedos, Porto, Farol,  Rambla José Artigas, Casapueblo, Plaza de Los Ingleses, Museu del Mar etc... Tempo livre para almoço. A 
tarde poderemos fazer o nosso check in em nosso hotel. Tempo livre. (Jantar Livre). 
 
14/10/2022: Sexta-Feira: Punta Del Este: 
Dia livre em Punta Del Este. (Jantar incluído). 

 
15/10/2022: Sábado: Punta Del Este > Rio Branco > Maratá: 
Café da manhã, após seguiremos para a Rio Branco (fronteira com a cidade de Jaguarão, Brasil) onde teremos tempo livre nos Free Shoppings. Final da 
tarde seguiremos a nossa viagem de retorno a Maratá. 

 
 

 
Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade!”. 
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