MONTEVIDEO - URUGUAI COM O SHOW DO ANDRE RIEU - GRUPO 02
VIAGEM POR CHUI/CHUY - PUNTA DEL LESTE - PIRIAPOLIS - MONTEVIDEO COM O SHOW DO DIA 09/10 NO ANTEL ARENA
(Concerto de substituição do concerto de 11 de outubro 2021) - COLÔNIA DEL SACRAMENTO - RIVEIRA E LIVRAMENTO
07/10 a 11/10/2022 - 5 DIAS | RODO LEITO TOTAL 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 o exclusivo balneário de Punta del Este, a
Casa Pueblo do artista Carlos Páez Vilaró, que foi a casa de verão e a oficina do artista, e inclui um museu, uma galeria de arte, uma cafeteria e
um hotel. Piriápolis, um tranquilo e simpático balneário tradicional das famílias uruguaias. Colônia del Sacramento que é uma cidade no sudoeste
do Uruguai, do lado oposto do Río de La Plata de Buenos Aires. É conhecida pelo Barrio Histórico calcetado e repleto de edifícios da época em que
era uma colonização portuguesa. Acima do bairro histórico, encontra-se o farol Colônia del Sacramento, do século XIX. Nas proximidades,
encontramos o Portón de Campo, um vestígio das antigas muralhas da cidade. 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 em ônibus leito total de 43
lugares (double Decker – 2 andares) com todo cuidado e apoio necessários para sua segurança e acolhida! Vamos?

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ROTEIRO »
07/10/22 (1º Dia, Sexta) PORTO ALEGRE / CHUI / PUNTA DEL ESTE / PIRIAPÓLIS / MONTEVIDEO (875 km POA / MVD): A partir das 20:00h
apresentação na Garagem da REALTUR em Garibaldi/RS (passageiros de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos
Barbosa). Traslado até o embarque secundário em Canoas (Praça do Avião), embarcando por último em Porto Alegre/RS com apresentação às
22:00h para a saída às 22:30h atrás do Estacionamento Haudy Park, em frente à Rodoviária Central de POA para viagem noturna passando
por Camaquã, Pelotas, Chuí, onde ingressaremos em território Uruguaio, após trâmites aduaneiros...
08/10/22 (2º Dia, Sábado) CHUI / PUNTA DEL ESTE / PIRIAPOLIS / MONTEVIDÉO: Continuação da viagem de Chuí-BR/Chuy-UR à Montevideo,
através de uma bela rodovia, passando por Rocha até Punta del Este, tempo para o café da manhã em Rocha ou Punta (não incluído). Na Chegada
a Punta Del Este, city tour panorâmico com guia local pela cidade e seu entorno. Punta del Este que fica a 140 km da Capital Uruguaia, e situa-se
sobre uma estreita faixa de terra que divide as águas do Rio da Prata e do Oceano Atlântico, diferencia-se do resto dos Balneários locais pela sua
beleza ímpar, seu glamour e prestígio internacional. No trajeto passaremos por Punta Ballena (pontal com praia com formato de Baleia), Casa
Pueblo (casa do Artista Uruguaio Carlos Paez Vilaró, nascido em Montevideo em 1923), Cerro de San Antônio, que possui 137m de altura e
Piriápolis, cidade que fica rodeada de Cerros e Bosques, fundada em 17/08/1897. Almoço livre (não incluído) seguimos viagem a Montevideo para
acomodação no hotel, restante da tarde e noites livres para aproveitar a capital Uruguaia. Sugerimos uma visita ao Cassino. Hospedagem.
09/10/22 (3° Dia, Domingo) MONTEVIDEO - CITY TOUR + SHOW DO ANDRE RIEU: Café da manhã no hotel e posteriormente city tour, 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, o mercado de pulgas ou
feira Tristan Narvaja. Às 18:30h saída do hotel em direção ao ANTEL ARENA para assistir ao SHOW DO ANDRE RIEU, com ingresso incluído
no Setor ou Nível 1 (Arquibancada) 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 (4º Dia, Segunda) MONTEVIDÉO / COLÔNIA (180 km) / COLÔNIA / SANTANA DO LIVRAMENTO (523 km): Café da manhã no hotel,
check out e saída em torno das 08:00h para Santana de Livramento/RS, aproveitando para visitar a cidade de Colônia de Sacramento, com tour
panorâmico a fim de conhecer os principais pontos turísticos desta cidade histórica a beira do Rio da Prata. Colônia, como é chamando
popularmente, trata-se de uma antiga cidade típica portuguesa rica em uma arquitetura datada do século XVII e declarada Patrimônio Históricocultural pela Unesco, onde caminharemos por suas ruelas de pedras com antigas construções e museus Espanhol e português. Tempo livre para
caminhar pelo centro e para o almoço (não incluído). Em torno das 14:00h continuação da viagem pela Ruta 2 de Rosário, Cardona até Durazno e
Ruta 5 até Rivera, parada na Aduana uruguaia para a saída do país e em poucos minutos chegaremos ao hotel na cidade de Santana do
Livramento. Acomodação no hotel, restante do tempo livre. Hospedagem.
11/10/22 (5º Dia, Terça) LIVRAMENTO / LIVRE PARA COMPRAS NO FREE SHOP EM RIVERA-UY / PORTO ALEGRE e DEMAIS DESTINOS:
Café da manhã no hotel, tempo livre até as 11:30h para as compras nos Free Shop de Rivera-Uruguai e a partir das 11:30h checkout hotel e saída
em torno do meio-dia em viagem de retorno a Porto Alegre/RS, onde a chegada será a partir das 21h30 no mesmo ponto de embarque
(Estacionamento Haudy Park - em frente da Rodoviária Central) e demais destinos, perto da meia noite. FIM DOS SERVIÇOS.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS »
-Ônibus Leito Total de 43 lugares com 2 motoristas especializados no roteiro, seguindo os protocolos de segurança.
-Kit de serviço de bordo especial somente no primeiro dia, e água refrigerada em copos, à disposição, para os demais dias.
-03 Noites de hospedagem, em apto standard, em Hotéis, conforme listado ou similares, atendendo dentro dos novos protocolos.
-Guia local para tour panorâmico e visita a Punta del Este, Punta Ballena, Casa Pueblo, Piriápolis até Montevideo.
-City tour com guia local credenciado pelos principais pontos turísticos de Montevideo, tour panorâmico com algumas paradas.
-Guia local credenciado para tour panorâmico e caminhada pelo centro histórico da cidade de Colônia do Sacramento.
-Ingresso numerado no Setor 116 - Nível 1 (Arquibancada) para semi frontal do cenário para assistir o Show do ANDRE RIEU em 09/10/22.
-Traslados ida e volta para o show do André Rieu com assistência da guia acompanhante (guia do grupo).
-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 85 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$ 3.790,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD: R$ 5.290,00 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.
HOTEIS CONFIRMADOS / PREVISTOS » (sujeito a alteração por outro hotel similar em categoria e localização)
08/10 a 10/10/22 - Montevideo - HOTEL NG COLUMBIA: https://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-montevideo-columbia
10/10 a 11/10/22 - Livramento - HOTEL JANDAIA: https://www.hoteljandaia.com
-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.
LOCAIS DE EMBARQUE - HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO PARA EMBARQUE »

PORTO ALEGRE e arredores: 22h00 - saída 22h30 da frente da Rodoviária Central (Estacionamento Haudi Park - embarque principal).
Apresentação para embarque, no mínimo 30 min. antes do horário de partida (vide locais), por se tratar de viagem em grupo e para atender os protocolos.
Passageiros de outras localidades que não pertençam ao trajeto do ônibus, consultem o local de embarque, horários e condições para chegar ao local.

Passageiros de outros Estados poderão embarcar em Porto Alegre pernoitando no dia anterior à viagem no hotel Ritter (hotel em frente da
Rodoviária de Porto Alegre/RS), pagando somente R$ 150,00 por pessoa em apto duplo standard com café da manhã e por pernoite. Parte aérea e
traslados não incluídos
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MAPA DO ÔNIBUS TOTAL LEITO DD - 2 ANDARES - EMPRESA REALTUR »

MAPA DO ANTEL ARENA PARA O SHOW DO ANDRÉ RIEU »

GP2 - MONTEVIDEO-UY C/SHOW ANDRE RIEU + PUNTA - COLÔNIA E
RIVERA
07/10 a 11/10/2022 - 5 dias
Emissão da confirmação:
14/08/2022 - 19:12h

Validade da cotação:
14/08/2022 a 15/08/2022 - 19:12h

Obs.: VALORES ATUALIZADOS DIARIAMENTE CONFORME VARIAÇÃO CAMBIAL.

VALOR POR PESSOA DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »

R$ 3.790,00 com todos os impostos e taxas incluídos, exceto seguro COVID.
APTO SINGLE (INDIV.) STANDARD: R$ 5.290,00 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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