
1° Dia – 08 Mar – SEG – Caxias do Sul / Porto 
Alegre / Buenos Aires: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em 
ônibus especial de turismo com destino a Porto 
Alegre. Chegada e embarque em voo com destino a 
Buenos Aires. Chegada, recepção e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para atividades 
independentes.  

2° Dia – 09 Mar – TER – Buenos Aires: 
Café da manhã no hotel. Saída para city tour na 
capital argentina. Visitaremos o famoso Obelisco, 
construído em 1936 para o aniversário de 400 anos 
da cidade. Conheceremos as mais belas praças da 
cidade, os bairros históricos e dois estádios de 
futebol. Retorno para o hotel.  

3° Dia – 10 Mar – QUA – Buenos Aires / Mendoza: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para o 
aeroporto para embarque em voo com destino a 
Mendoza. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
Restante do dia livre para visitar a cidade.  

4° Dia – 11 Mar – QUI – Mendoza: 
Café da manhã no hotel. Saída para passeio de dia 
inteiro (com almoço) por três vinícolas de Mendoza 
com degustações de vinhos. Retorno ao hotel.  

5° Dia – 12 Mar – SEX – Mendoza / Buenos 
Aires / Montevideo: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para o 
aeroporto para embarque em voo com destino a 
Buenos Aires, e conexão imediata para Montevideo. 
Chegada, recepção e traslado para o hotel. Restante 
do dia livre para atividades independentes.  

6° Dia – 13 Mar – SAB – Montevideo: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para 
city  tour da capital uruguaia. Visitaremos a Cidade 
Velha, o centro histórico com a sua arquitetura 
europeia, o Mercado do Porto, a Catedral Matriz, a 
Praça da Independência e o Palácio Legislativo, entre 
outros locais. Retorno ao hotel.  

7° Dia – 14 Mar – DOM – Montevideo / Punta Del 
Este / Buenos Aires: 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para 
passeio em Punta del Este e Piriápolis. No entardecer, 
retorno ao Porto de Montevideo para embarque em 
ferry direto com destino a Buenos  Aires. Chegada, 
recepção e traslado ao hotel.  

8° Dia – 15 Mar – SEG – Buenos Aires / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para atividades 
independentes. Em horário a ser determinado, 
traslado do hotel para o aeroporto de Buenos Aires 
para embarque em voo com destino a Porto Alegre. 
Chegada, recepção e traslado a Caxias do Sul, e… 

até a próxima viagem.  

ARGENTINA E URUGUAI

SAÍDA: 
08/03/21 

8 dias

BUENOS AIRES | MENDOZA | MONTEVIDEO | PUNTA DEL ESTE

Palácio Legislativo de Montevideo

Buenos Aires



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias 

em ônibus especial de turismo; 
- Passagens aéreas conforme mencionadas no 

roteiro, com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* durante todo o passeio, em 

aptos. duplos e triplos, com café da manhã; 
- Meio dia de City tour panorâmico em Buenos Aires 

e Montevideo; 
- Dia inteiro de passeio nas vinícolas de Mendoza, 

com almoço; 
- Dia inteiro de passeio em Punta del Este e Piriápolis; 
- Ferry do Porto de Montevideo até Buenos Aires; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Seguro saúde com cobertura médica, 

odontológica e farmacêutica durante todo o 
período da viagem. 

- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 
aeroporto, fronteira, hotéis, etc. 

- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes na sede da 

agência operadora, regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 

18/02/2020. Eventuais variações entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo 
tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 18 de fevereiro de 2020.

Para este roteiro a documentação poderá ser Carteira de Identidade recente ou passaporte com validade mínima até Setembro de 2021.

Mendoza

Av. Itália, 277 Sala 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

POR PESSOA  
em apto. Duplo ou Triplo

POR PESSOA  
em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$ 9.380,00 R$ 11.280,00

1º pgto em Março / 2020 12 x de R$ 785 12 x de R$ 940

1º pgto em Abril / 2020 11 x de R$ 855 11 x de R$ 1.030

1º pgto em Maio / 2020 10 x de R$ 940 10 x de R$ 1.130

1º pgto em Junho / 2020 9 x de R$ 1.045 9 x de R$ 1.255

1º pgto em Julho / 2020 8 x de R$ 1.175 8 x de R$ 1.410

Punta del EsteBuenos Aires

Buenos Aires

http://www.magnificat.tur.br
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