GRUPO 10 VIP - SHOW DO ANDRE RIEU EM MONTEVIDÉU - URUGUAI
VIAGEM AÉREA VOO DIRETO DA AZUL - INGRESSO SETOR CAMOROTE PARA O SHOW DO ANDRÉ RIEU NO DIA 09/10 NO ANTEL
ARENA - CITY TOUR MONTEVIDÉU - PASSEIO A COLONIA DO SACRAMENTO E VISITA A NUEVA HELVÉCIA - COLÔNIA SUIÇA
09/10 a 12/10/22 - 4 DIAS | AÉREO + TERRESTRE | COM GUIA ACOMPANHANTE DESDE POA/RS
ANDRÉ RIEU VEM A MONTEVIDEO! Desta vez o maestro, junto com a sua orquestra de 60 pessoas, a Johann Strauss Orchestra e muitos
solistas, exibir-se-á grandiosamente com o seu novo show. Espere por um concerto colorido, cheio de música magnífica, muitas surpresas, balões,
os tenores The Platin Tenors e as formosíssimas sopranos. Deixe-se levar pelas melodias mais românticas ou recue juntamente com uma das
valsas contagiantes. Uma noite cheia de humor, emoção e reconhecimento para jovem e idoso. Viva a magia de André Rieu, durante uma noite
festiva e inesquecível e venha comprovar o porquê há anos André Rieu é um dos espetáculos ao vivo mais populares do mundo!
Nesta viagem além de assistir o Show do Andre Rieu você terá a oportunidade de conhecer ou rever Montevideo com muitas atrações como
teatros, centro comercial e edifícios históricos, como a sede do Congresso, a Catedral e o Teatro Solis. Outros destaques ficam por conta dos
casinos, shows de tango e folclore e o tradicional Mercado del Puerto com dezenas de restaurantes que servem a típica "parrillada". Viagem
aérea em voo direto - bloqueio de 20 lugares, com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e acolhida! Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
09/10/22 (1º Dia, Domingo) PORTO ALEGRE / MONTEVIDEO (AÉREO) // SHOW ANDRÉ RIEU - SETOR VIP CAMAROTE: Apresentação com
pelo menos 3h00 de antecedência ao horário do voo, munido dos documentos para a viagem internacional, no Aeroporto Salgado Filho-Fraport
de Porto Alegre/RS para a partida às 12:40h em voo direto a Montevidéu-Uruguai. Chegada em torno das 14:10h (sujeito a alteração),
desembarque, trâmites migratórios e aduaneiros e recepção pela equipe local para traslado privativo ao Hotel, onde a chegada será a partir das
15:30h. Check in no hotel para acomodação e restante do tempo livre. À noite, em torno das 18:00h saída do hotel em direção ao ANTEL ARENA
para assistir ao SHOW DO ANDRE RIEU, com ingresso incluído no SETOR VIP (SUITE = CAMAROTE) semi frente ao Cenário, ponto estratégico
para assistir ao espetáculo devido a que nenhuma cadeira instalada na pista da frente do cenário dificultará a visibilidade. Início do show previsto às
20:00h. Terminado o espetáculo, traslado ao hotel. Hospedagem.
10/10/22 (2° Dia, Segunda) MONTEVIDEO - CITY TOUR: Café da manhã no hotel e posteriormente city tour (a partir das 10:00h a confirmar), com
guia local, pelos principais pontos turísticos de Montevideo: Puerta de la Ciudad, que divide a cidade velha da cidade nova, Plaza Independência
com o monumento e Mausoléo de General Artigas, Teatro Solis, Monumento à Carreta (em homenagem ao antigo meio de transportes, 1934), foi o
primeiro em importância, Diligência (em homenagem ao antigo meio de passageiros, 1952), El Entrevero (em homenagem aos heróis anônimos da
Pátria, ao Gaúcho e aos índios que morreram nas lutas, 1967), o escultor destes monumentos foi José Belloni, passando, também por parques,
bairros residenciais, praias, entre outros. O almoço por conta poderá será ser no Mercado del Puerto com seus 132 anos de vida, reconhecido
mundialmente pela sua arquitetura e múltiplas propostas gastronômicas. Depois podem visitar de forma opcional, feiras. Tarde e noites livres para
aproveitar a capital Uruguaia. Sugerimos uma visita a uma vinícola nos arredores, como a Vinicola PIZZORNO e BODEGA BAUZA, ao final da tarde
ou à noite visitar o Cassino ou um shopping, ou ainda, visitar as Lojas da MALHA BURMA. Hospedagem.
11/10/22 (3º Dia, Terça) MONTEVIDÉO / COLONIA DO SACRAMENTO / NUEVA HELVÉCIA - COLONIA SUIÇA / MONTEVIDEO: Café da
manhã no hotel e posteriormente saída com transporte privativo e guia que explicará em detalhes o tour a Colônia do Sacramento, cidade pequena
e mágica localizada no sudoeste do Uruguai, às margens do Rio da Prata, em frente à cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Apenas 50 km
separa-os em linha reta no rio. Este tour é um passeio cultural pela história da conquista e colonização no Rio da Prata, para descobrir os encantos
da única cidade de origem portuguesa no território da Banda Oriental, hoje República Oriental do Uruguai. A passeio permite observar no caminho,
a produção agropecuária - industrial, que são as cartas de apresentação da economia uruguaia ao mundo. A sua planta urbana de origem
portuguesa contrasta com o modelo ordenado pela lei espanhola sobre as Índias Ocidentais. É caracterizada pelas muralhas inconfundíveis e
bastiões defensivos. Também visitamos a Rambla Costanera, o Real de San Carlos com a sua antiga praça de touros, a Igreja de San Benito e os
bairros residenciais da cidade. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade em 1995 por representar a fusão bem sucedida de
estilos portugueses, espanhóis e pós-coloniais, lá vamos realizar um passeio a pé com guias especializados na cidade. No retorno visitaremos
Nueva Helvécia, onde no final de 1861, chegaram as primeiras ondas migratórias de europeus, a maioria suíços. Entre seus atrativos turísticos
destacam-se a Praça dos Fundadores, com seu colorido Relógio de Flores; o Portal da cidade; Museu Arquivo Regional; o Parque Municipal José
Pedro Varela; o Tanque de Ose, com sua peculiar arquitetura; e o Santuário de Schoenstatt. Oportunidade para visitar uma queijaria artesanal
(sujeito a confirmação) e conhecer sobre a produção de queijos artesanais, produtos que estão estreitamente vinculados à história e à cultura desta
região. Com um charme especial, Nova Helvécia seduz o visitante através de sua história, sua cultura, sua gastronomia típica e uma paisagem
natural carregada de magia e beleza. Ao final do passeio retorno a Montevideo. Restante do tempo livre. Hospedagem.
12/10/22 (4º Dia, Quarta) MONTEVIDÉO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Café da manhã no hotel e tempo livre até as 11:00h para o check out e
traslado privativo ao Aeroporto Internacional Carrasco de Montevideo - Uruguai. Na chegada ao aeroporto, procedimentos de embarque, check in
migração e partida do voo direto a Porto Alegre às 15:10h (sujeito a alteração), chegando ao destino POA às 16:30h em diante.
FIM DOS SERVIÇOS.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS »

-Passagem aérea internacional em voo regular, classe econômica voando AZUL, POA / MONTEVIDÉU / POA.
-TAXAS aeroportuários e portuárias, de emissão, IMPOSTOS e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Ônibus panorâmico e com ar condicionado para o traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto com franquia de 1 mala de 23 kg.
-03 Noites de hospedagem, em apto standard, em Hotéis, conforme listado ou similares, atendendo dentro dos novos protocolos.
-Ingresso numerado no SETOR VIP (SUITES = CAMAROTE) frontal acima do Setor 1o para assistir ao Show do ANDRE RIEU em 09/10/22.
-Transporte para o traslado ida e volta para o show do André Rieu com assistência da guia acompanhante (guia do grupo).
-City tour com transporte e guia local credenciado para visitar os principais pontos turísticos de Montevideo - panorâmico com algumas paradas
-Tour com transporte e guia local para visitar Colônia do Sacramento e Nueva Helvécia - Colônia Suiça.
-Guia acompanhante da Operadora, credenciado na EMBRATUR, desde o primeiro até o último dia da viagem.
-Sacola de viagem personalizada Andre Rieu, 2 etiquetas para as bagagens (despachada e de mão).
-Seguro de viagem internacional - USD 30.000 ou similar (sem cobertura COVID) com limite de idade de 80 anos.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS »
-Gastos com segunda via do RG ou outras documentações (informaremos oportunamente) que poderão ser solicitadas para ingressar ao Uruguai.
-Passeios e/ou eventos opcionais, bem como, refeições, bebidas e outras despesas de caráter pessoais não mencionadas como incluídas.
-Gorjetas para garçons, carregadores de malas na entrada e saída dos hotéis, bem como, carregadores de malas nos embarques/desembarques.
-Traslados de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo, diferença de tarifas aéreas para saídas de outras cidades.
-GORJETAS para motorista/s, guias locais, guia acompanhante e outras gratificações).
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 5,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 10,00 por dia / limite de 80 anos.
VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD: R$ 7.390,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD: R$ 9.290,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
c)Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
d)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
e)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
f) Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
g)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1 - À VISTA: Desconto de 3% do valor do pacote, podendo pagar 50% no ato (dinheiro/cheque/pix) e 50% a 30 dias somente com cheque pré.
Opção 2 - CHEQUE PRÉ: Entrada de 20%com cheque ou dinheiro e saldo em 10X com pré-datados, somente para residentes no RS (*).
Opção 3 - BOLETO BANCÁRIO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X no boleto, devendo ser quitados antes do embarque.
Opção 4 - CARTÃO DE CRÉDITO: Entrada de 30% com cheque/dinheiro e saldo em até 6X nos cartões VISA / MASTER / OUTROS.
(*) Os clientes que residem fora do RS podem pagar com cheques pré-datados, sendo que o último cheque deverá ser para antes do embarque.
Valores, formas de pagamento e condições sujeitos a alteração sem prévio aviso, respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão.

PARTE AÉREA CONFIRMADA - BLOQUEIO AZUL 20 LUGARES - LOC PKVY8N »
09/10/22 AD8740 12:40 14:10 POA MVD (Porto Alegre / Montevideo)
12/10/22 AD8741 15:10 16:30 MVD POA (Montevideo / Porto Alegre)
Com franquia de bagagem de mão de até 10 kg + Bagagem despachada (1 peça) de até 23 kg.
HOTEIS CONFIRMADOS / PREVISTOS » (sujeito a alteração por outro hotel similar em categoria e localização)

09/10 a 12/10/22 - Montevideo - HOTEL VIVALDI - https://www.vivaldihotel.uy
-Os quartos são de categoria standard, são quartos sem vista especiais ex: praia, piscina, monumentos… (exceto quando informados).
-Configuração das camas não é garantida, é solicitada a preferência e oferecida mediante a disponibilidade.
-O horário de check in é entre às 14:00h e 15:00h e o check out é entre às 11:00h a 12:00h podendo sofrer alteração por alta temporada.
-A liberação para entrada ou partida fora dos horários indicados, fica a cargo do hotel e pode acarretar cobranças extras.

DOCUMENTAÇAO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM »
Brasileiros/as em viagem ao URUGUAI podem viajar com a Carteira de Identidade Civil (RG) expedida a menos de 10 anos do início da viagem
e/ou passaporte válido (valendo ainda por 6 meses a partir da data do embarque) emitido pela Polícia Federal, ambos em bom estado.
Carteiras de identidades funcionais ou carteira de motorista não são aceitas para embarcar em viagem internacional.
Estrangeiros e menores de idade consultem documentações necessárias.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque internacional, 3h00min, no mínimo, antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Passageiros de outras cidades de estados vizinhos poderão embarcar no seu Aeroporto de Origem com adicional da diferença tarifária.
Passageiros de outros Estados poderão embarcar em Porto Alegre pernoitando no dia anterior à viagem no HOTEL IBIS AEROPORTO (hotel a 200 m do
Aeroporto), pagando somente R$ 150,00 por pessoa em apto duplo standard com café da manhã e por pernoite. Parte aérea e traslados não incluídos.

PARA AS VIAGENS DURANTE OU PÓS-PANDEMIA COVID-19 » Oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou
protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em
estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim
de garantir a melhor experiência.
OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE » A ordem das visitas programadas poderá ser alterada, a fim de propiciar um melhor aproveitamento da
viagem, sem deixar de cumprir a programação, exceto por força maior. Consulte seu guia acompanhante sobre possibilidades de passeios
opcionais no seu tempo livre. Estamos e estaremos sempre cuidando de tudo para você tirar o máximo de proveito da sua viagem.
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MAPA DO ANTEL ARENA PARA O SHOW DO ANDRÉ RIEU »

GP10 AÉREO - MONTEVIDEO-UY C/SHOW ANDRE RIEU + CITY T
OUR
09/10 a 12/10/2022 - 4 dias
Emissão da confirmação:
14/08/2022 - 19:01h

Validade da cotação:
14/08/2022 a 15/08/2022 - 19:01h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

R$ 7.390,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD: R$ 9.290,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
APTO DUPLO/TRIPLO STANDARD:

POLÍTICAS DE VALORES / CRIANÇAS / APTO TRIPLO / SIGLAS »
a)Valores com taxas aeroportuárias, governamentais, de emissão e impostos inclusos (exceto gorjetas e demais serviços não incluídos).
b)Valores válidos somente para o día do fechamento, não sendo permitido cancelar a reserva e solicitar outra, por causa da variação cambial.
c)Crianças (INF) de 0 a 2 anos paga somente a taxas de embarque e outras taxas a informar (favor consultar para o fechamento do pacote).
d)Crianças (CHD) de 2 a 10 anos no apto dos pais paga 80% do valor de Adulto em apto duplo + cama extra e acima de 10 anos paga como adulto.
e)Em alguns países/hotéis não dispõem de apto triplo com 3 camas, somente 2 camas de casal ou 2 camas de solteiro/a + 1 sofá-cama de montar.
f) Disponível somente de 1 Apto Triplo por grupo com o mesmo valor do Duplo, recomendamos que optem pelo duplo para melhor acomodação.
g)Siglas: STD = STANDARD | USD = $ DÓLAR AMERICANO | R$ = REAIS | APTO = APARTAMENTO
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