
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UM DOS MELHORES RÉVEILLONS DO MERCOSUL COM QUEIMA DE FOGOS NA PRAIA DO RIO DA PRATA!! 

La Paloma é o principal balneário da costa atlântica do Uruguai e está localizada no Departamento de Rocha, assim 

como o Cabo Polônio. Em La Paloma estão praias com arcos de areia fina e branca, outras rochosas com piscinas 

naturais e areias mais grossas. Para se chegar ao Cabo Polônio somente em veículos especiais que passam pelas muitas 

dunas. Aqui se vive uma experiência incrível e única. O Farol embeleza ainda mais a paisagem e nas muitas rochas são 

avistados os leões-marinhos. Em  Punta del Este,  considerada um dos balneários mais luxuosos da América do 

Sul faremos um city tour com destaque para a Casa Pueblo que possui parte da obra de Vilaró e o Monumento aos 

Afogados e a escultura “La Mano”. Fica como destaque a virada com queima de fogos na orla. Uma parada quase na 

fronteira com o Brasil permite uma visita à Fortaleza de Santa Teresa considerada a mais expressiva do país. 
 

1º DIA, 29.12, QUARTA - CAXIAS DO SUL/PORTO ALEGRE - Saída às 19h15 de Caxias do Sul e em Porto Alegre às 

22h00 do Estacionamento Haudi Park, em frente à rodoviária. Noite em trânsito. Trâmites aduaneiros, fronteira 

Brasil/Uruguai. 

2º DIA, 30.12, QUINTA – CABO POLÔNIO/LA PALOMA – Chegada pela manhã ao Uruguai e visita ao Cabo 

Polônio que é considerado um Parque Nacional e possui importante reserva de marinhos. O acesso se dá a partir 

da Ruta 10 em veículos especiais, em 4 x 4 e a viagem dura em torno de 20 minutos passando por bosques e 

dunas. As praias ora são rochosas, ora de areia branca. O povoado possui construções rústicas e estilo hippie. 

Em destaque está também o Farol do Cabo Polônio, construído em 1881 e que pode ser visitado por um valor 

módico. À tarde, saída para La Paloma e instalação em hotel.  

3º DIA, 31.12, SEXTA – LA PALOMA/PUNTA DEL ESTE/PIRIÁPOLIS/LA PALOMA – Manhã livre. Tarde: tour 

Panorâmico a Punta Del Este passando por bairros luxuosos, pelo porto e praias Brava e Mansa. Em Punta 

Ballena uma bela paisagem e se avista as praias de Portezuelo e Salinas. Aí está a famosa CasaPueblo que é uma 

casa escultura. Foi a residência do escultor e pintor Carlos Villaró. (a visita não inclui o ingresso). O passeio 

permite ainda conhecer Piriápolis com os seus muitos “cerros” e num deles teremos uma visita com lindo visual.  

À noite Réveillon na praia de Punta, retornando ao hotel logo após o espetáculo pirotécnico. 

4º. DIA, 01.01, SÁBADO – LA PALOMA – Dia livre para desfrutar do balneário. 

5° DIA, 02.01, DOMINGO – LA PALOMA/FORTALEZA DE SANTA TEREZA/CHUI/PORTO ALEGRE/CAXIAS DO SUL  

Após o café da manhã saída para o Brasil. Em Trânsito visitaremos a Fortaleza de Santa Teresa (ingresso não 

incluso). Os atrativos datam a partir de 1762 quando os portugueses se fortaleceram ao prever um conflito com 

os espanhóis. A exuberante construção está próxima a um dos principais Parques Nacionais do Uruguai e de 

mesmo nome. Após haverá trâmites aduaneiros e tempo para compras no free shop do Chuy. Chegada à noite 

em P. Alegre e Caxias do Sul. 

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul


 
Preço e condições de pagamento (valores em Reais e por pessoa): 

Condições Apto Triplo * Apto Duplo Apto SGL 

À Vista 1.686,00 1.860,00 2.628,00 

3 X no cheque pré 562,00 620,00 939,00 

1 + 7 X 224,00 247,00 375,00 

1 + 4 X 435,00 480,00 728,00 

  Tabela elaborada em 06.01.21, sujeita a alteração sem prévio aviso 

 

Estão inclusos no preço: 1) Transporte em ônibus categoria leito, com ar condicionado, toalete, frigobar, tvs e vídeo, som 

ambiental e serviço de bordo; 2) 3 diárias categoria turística com café da manhã (https://www.uyhoteles.com/proasur/); 

3) tour ao Cabo Polônio com entrada na Reserva de mesmo nome, Balneário de La Paloma;  4) visita à Fortaleza de Santa 

Teresa; 5) acompanhamento de guia. 

*2 camas semi-casal ou 2 camas e 1 sofá, limitados a 2 aptos do grupo (ideal para casal e filho). 

 
QUADRO DE DISTÂNCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAÇÃO: É indispensável que o passageiro (adulto ou menor) leve a carteira de identidade civil (emitida até 10 

anos) ou passaporte (mínimo de 03 meses de validade), ambos os documentos em excelente estado de conservação. 

Menores de 18 anos sozinhos ou acompanhado apenas de um dos pais deverá portar autorização do Juizado de Menores. 

No ato da inscrição o cliente deverá informar qual o documento que será levado na viagem. No momento do embarque 

apresentar a documentação informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e 

nem devolução de valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ENTRE LUGARES KILOMETROS 

Caxias do Sul/Porto Alegre 130 

Porto Alegre/Chuí 519 

Chuí/Cabo Polônio 90 

Cabo Polônio/La Paloma 54 

La Paloma/Punta Del Este 116 

Punta del Este/La Paloma 116 

La Paloma/Chuí 144 

Chuí/Poa/Caxias do Sul 649 

https://www.uyhoteles.com/proasur/

