+ BUENOS AIRES E MONTEVIDEO

08 a 27 de Janeiro de 2020

Programação

Serras gaúcha – Punta Del Este, Montevideo (Uruguai),
Buenos Aires (Argentina) – Foz do Iguaçu

1º DIA 08-01-20 - Vitória - São Jose dos Campos
Embarque nos locais e horários acima citados, em ônibus superluxo
leito turismo, com destino a São José dos Campos. Pernoite.
2º DIA 09-01-20 – São Jose dos Campos - Blumenau
Após o café da manhã, saída para Blumenau.
Chegada ao final da tarde / noite.
3º DIA 10-01-20 - Blumenau
Após o café da manhã, tour em Blumenau conhecendo seus
pontos turísticos e também algumas malharias.
Restante da tarde livre. Programação noturna a combinar.
4º DIA 11-01-20 - Blumenau - Gramado
Saída após o café da manhã para Gramado, onde estará acontecendo a "Natal luz".
5º DIA 12-01-20 – Gramado
Após o café da manhã conheceremos as lindas estancias serranas do rio grande do sul, montanhas e vales compõe um maravilhoso
panorama, destacando-se as típicas construções em estilo bávaro e o colorido das hortênsias. Depois seguiremos para Gramado e
Canela, cidades que dividem a fama de "a mais bela Serra Gaúcha". Tour inclui: Lago Negro, Aldeia do Papai Noel, Catedral de
Pedra, Cascata do Caracol, etc.(opcional) À noite, participaremos da programação do NATAL LUZ.
6º DIA 13-01-20 – Gramado
Após o café da manhã, continuaremos nosso tour em Gramado e Canela.
À noite, continuaremos participando da programação do NATAL LUZ.
7º DIA 14-01-20 – Gramado – Chuí
Após o café da manhã, saída para Chuí, passando por Porto Alegre, pelos pampas gaúchos e reserva ecológica do Taim. O Chuí é
o ponto mais extremo ao sul do Brasil. A idade de Chuí faz fronteira com outra cidade, o também Chuí que fica no Uruguai. Apenas
uma imensa e longa avenida separa as duas cidades dos dois países. O comércio é a principal economia das duas cidades, onde
uma depende diretamente da outra. No Chuí Uruguaio encontramos os famosos Free Shops, que lembram muito nosso país vizinho,
o Paraguai Chegada para hospedagem e pernoite.
8º DIA 15-01-20 – Chuí -Punta Del Este – Montevideo
Após o café, sairemos com destino a Montevideo, capital do Uruguai. No caminho, visitaremos Punta Del Este cidade conhecida não
só por seus recursos naturais, mas também por seus visitantes famosos. Em seguida, um passeio panorâmico de ônibus, áreas
residenciais e naturais como Cantegril, Parque Du Gold e o Hotel Casino San Rafael, onde tem grandes conferências internacionais.
Continuaremos nosso passeio a Punta Ballena, onde está a Casapueblo, local de trabalho do famoso pintor Carlos Paez Vilaró.
As paredes da Casapueblo, em estilo mediterrâneo, expõem a maravilhosa coleção de um dos melhores artistas contemporâneos.
Chegada à noite a Montevideo.
9º DIA 16-01-20 - Montevideo
Após o café da manha, sairemos para um city tour em Montevideo. Estaremos acompanhados com guia local para conhecermos
um pouco da capital do Uruguai. Almoçaremos e depois continuaremos nosso passeio, indo para o Hotel no final da tarde. Noite livre.
10º DIA 17-01-20 - Montevideo - Buenos Aires
Após o café da manhã, saída com destino a capital da Argentina. Nesta etapa da viagem, teremos a oportunidade de conhecer uma
das três províncias que formam a mesopotâmia Argentina (entre rios). Chegada ao final da tarde para hospedagem.

11º DIA 18-01-20 - Buenos Aires
Manhã livre que poderá ser aproveitada no comércio local. À tarde city tour pela capital Argentina, destacando-se
Praça de Mayo, onde vamos encontrar os prédios mais representativos do país, tais como: Catedral Metropolitana,
Casa Rosada (sede do governo federal), Cabildo e Ministérios. Prosseguindo visitaremos o Bairro "La Boca" onde
vivem os imigrantes italianos e seus descendentes, e onde Juan Filisberto de Dias se inspirou para compor o famoso
tango "Caminito", Parque de Palermo, Avenida Nove de Julho, etc. Retorno ao Hotel. À noite opcional a uma
tradicional casa de tango. Pernoite.
12º DIA 19-01-20 - Buenos Aires
Dia inteiramente livre. Sugerimos: opcional
(passeio de barco "Delta do Tigre").
13º DIA 20-01-20 - Buenos Aires - Passo de Los Libres
Após o café da manhã, saída para Passo de Los Libres,
onde pernoitaremos (obs: ponto de apoio).
14º DIA 21-01-20 - Passo de Los Libres - Foz do Iguaçu
Após o café da manhã, saída para Foz do Iguaçu.
Viagem durante todo o dia. Chegada para pernoite.
15º DIA 22-01-20 - Foz do Iguaçu – hidrelétrica de Itaipú
(lado Paraguaio) – Ciudad Del Este
Após o café da manha, visita a Cidad Del Este (Paraguai) para
compras (US$ 300) de produtos importados. Em seguida,
visita a Hidrelétrica de Itaipu lado Paraguaio. Retorno ao Hotel.
16º DIA 23-01-20 - Foz do Iguaçu - Cataratas
Pela manhã, visita a Cataratas do Iguaçu (lado brasileiro).
Tarde livre (programação noturna a combinar).
17º DIA 24-01-20 - Foz do Iguaçu - Curitiba
Após o café da manhã, saída para Curitiba. Viagem durante todo o dia.
18º DIA 25-01-20 - Curitiba
Pela manhã, vamos fazer um tour com guia local, para conhecermos um pouco da "Cidade Sorriso", com características
dos imigrantes europeus, principalmente poloneses, alemães e italianos, com suas belas praças e organizado plano
urbanístico. Conheceremos: Jardim Botânico, Ópera de Arame, Passeio Público, etc.
À noite, jantar festivo em Santa Felicidade.
19º DIA 26-01-20 - Curitiba - Resende
Após o café da manhã, saída para Resende. Pernoite.
20º DIA 27-01-20 - Resende - Vitória
Encantados com tanta beleza e repletos de gratidão a Deus,
estaremos de volta a nossa querida cidade. Chegada prevista
para as 20:00 H. O desembarque será no mesmo local de
embarque.

"Fim dos nossos serviços"

Está incluso no pacote:
- Viagem em Ônibus superluxo leito;
- 19 pernoites em hotéis com café da manhã;
- 01 jantar festivo em Santa Felicidade ;
- Ingresso para a programação do Natal Luz ;
- Entrada nas Cataratas do Iguaçu ;
- Entrada na Usina de Itaipu;
- Serviço de bordo;
- Bolsa de viagem;
- Guia acompanhante credenciado pela EMBRATUR
durante toda a viagem ;
- Guias locais em todas as cidades no Brasil,
em Montevideo - Uruguai e Buenos Aires – Argentina .

Onilia

Viagens e Turismo

Condições gerais:
1 - A organizadora garante a saída da excursão, desde que a mesma obtenha um número superior
a vinte passageiros, se este número não for alcançado a mesma reserva o direito de cancelar ou
transferir a excursão para uma outra data. Em caso de cancelamento por parte da organizadora
será feito a devolução da importância já paga total;
2 - Sua reserva só será feita mediante a sinalização do valor da passagem;
3 - O passageiro que cancelar a sua passagem 30 dias antes da saída da excursão perde totalmente
qualquer direito a devolução da importância paga, a não ser que, haja venda da referida passagem;
Obs.: Se o cancelamento for por problema de saúde o mesmo deverá apresentar uma declaração
medica, para que haja uma negociação em ambas as partes;
4- O passageiro deverá apresentar sua identidade no embarque para conferência da mesma
(documento original com foto, não pode ser xerox autenticada, tem de ser a original);
5 - A organizadora reserva o direito de desligar do grupo o passageiro que atrapalhar o andamento
da excursão;
6 - Todos os horários deverão ser cumpridos rigorosamente para que não haja aborrecimento para
o grupo;
Obs.: Não se esqueça da carteira do plano de saúde, caso tenha. Fica implícito que o passageiro
aceite na íntegra essas condições gerais e concorde com elas plenamente.

PREÇO POR PESSOA:
R$ 6.900,00 em Aptº Duplos e Triplos
R$ 8.500,00 em Aptº Individual
ou em 10X no cheque a partir de Junho 2019
No ato da reserva, devera ser pago 30 % de entrada

Fones: (27) 33 37 31 25
E-mail: oniliaturismo@hotmail.com
Site: www.oniliaturismo.com.br

"ESPERAMOS EM DEUS FAZERMOS UMA BOA VIAGEM”

ONÍLIA CUCCO CALABREZ
VIVO (27) 996 67 75 70

PAULO ROBERTO CALABREZ
VIVO (27) 995 73 78 09

