
Vinhos do
Uruguai

1º DIA – LISBOA / MADRID / 
MONTEVIDEO

Encontro dos participantes 
no Terminal 1 do Aeroporto 

de Lisboa, no hall das partidas, 
junto das passadeira rolante. 

Partida em voo de carreira regular 
para Montevideo, via Madrid. Noite 

a bordo.

2º DIA - MONTEVIDEO
Chegada de manhã e transporte para o 

Hotel Sofitel Montevideo Carrasco 5***** 
ou similar. Check-in e saída para almoço 

em restaurante. Regresso ao hotel para 
descanso. Jantar e alojamento.

3º DIA – MONTEVIDEO
De manhã, saída para visitar a Vinícola Bouza 

com visita à adega, prova de vinho e almoço. 
A vinícola Bouza nasceu como uma empresa 

familiar, estimulada pelo seu amor pelo campo 
e seus produtos. Aqui acredita-se que trabalhar 

em escalas menores produz melhores resultados e 
aplica-se esse princípio a cada estágio do processo 

de vinificação, da vinha ao copo de vinho. As uvas 
que produzem são Alvarinho e Chardonnay como 

variedades brancas e Merlot, Tempranillo e Tannat 
como variedades vermelhas. De tarde visita à cidade 

de Montevideo, uma cidade com quase 300 anos 
de história, da era colonial à cidade do século XXI. As 
suas memórias, música, aromas, arquitetura, diferentes 
expressões culturais e sua tradição cosmopolita 
refletem-se num céu cheio de cores que dialoga com a 
água que banha a sua bela baía. Este passeio pela cidade 
velha transporta o viajante para uma cidade antiga, 
onde pode conhecer a história e a atualidade de uma 
capital vibrante, os monumentos mais importantes e os 
costumes dos uruguaios. Começa no portão da Cidadela 
e durante a mesma visita aprecia-se o Teatro Solís, a 
Plaza Matriz com a primeira Fonte de Água Potável 
da Colonial Montevideo, a Catedral Metropolitana, o 
Cabildo e o Club Uruguai. Regresso ao hotel. Jantar no 
Restaurante Fish Market. Alojamento

4º DIA - MONTEVIDEO
Partida para visitar a Bodega Est. Juanicó, pertencente 
à família Deicas com visita à adega, prova de vinho e 
almoço. Antes de se tornar propriedade da família 
Deicas, a terra da vinícola Juanicó tinha muitos outros 
proprietários. Entre eles, destacou-se Don Francisco 
Juanicó, que em 1830 rompeu com os métodos 
agrícolas tradicionais da região e construiu uma adega 
subterrânea. Em 1979, quase 150 anos depois, a vinícola 
passou para a família chefiada por Juan Carlos Deicas. 
Nos anos seguintes, tornou-se uma das maiores vinícolas 
do Uruguai. De tarde, visita à Bodega Carrau e prova de 
vinho. A tradição do vinho da família Carrau começa 
na Catalunha em 1752, quando Don Francisco Carrau 
Vehils, pescador de Vilassar de Mar, adquiriu o primeiro 
vinhedo da família. Fundada no Uruguai desde 1930, a 
família Carrau é uma das pioneiras no desenvolvimento 
de vinhos de qualidade. Atualmente, Bodegas Carrau 
é uma empresa familiar, onde cinco irmãos prestam 
homenagem a mais de 260 anos de sabedoria gerada 
pelos seus antepassados. Regresso ao hotel. Jantar no 
Restaurante Café Mistério. Alojamento.

5º DIA - MONTEVIDEO / PUNTA DEL ESTE
Partida rumo a Punta del Este. Chegada à Bodega 
Garzón com visita à adega, prova de vinho e almoço. 
Localizado a 160 metros acima do nível do mar nas 
colinas de Garzón e a apenas 18 km do Oceano Atlântico, 
Garzón foi desenvolvido seguindo o conselho do 
enólogo internacional Alberto Antonini. Hoje, tornou-se 
uma complexa rede de vinhedos onde são plantadas 12 
variedades (incluindo Tannat, Pinot Noir, Merlot, Petit 
Verdot, Cabernet Franc, Marselan, Alvarinho, Viognier, 
Sauvignon Blanc e Pinot Grigio), cobrindo um total 
de 220 hectares distribuídos em 1150 parcelas com 
diferenças substanciais na inclinação de cada terra e 
nas características do microclima, orientação e solo. 
Continuação da viagem para Punta del Este. Check-in 
no Park Hotel Jean Clevers 5***** ou similar. Jantar no 
Restaurante Lo de Tere. Alojamento

6º DIA - PUNTA DEL ESTE
Visita a Punta del Este, também chamada de Pérola do 
Atlântico, Punta del Este é uma praia internacionalmente 
famosa. Passeamos pelos seus bairros residenciais para 
admirar as suas mansões e jardins, habitados pelos seus 
ricos proprietários. O passeio continua até a glamoroso 
bairro La Barra, passando pela sua ponte ondulada. 
Junto ao Spa Center visita ao porto e tempo livre para 
percorrer a internacionalmente conhecida Avenida 
Gorlero. Saída para a Bodega Viña Edén com visita à 
adega, prova de vinho e almoço. As suas vinhas estão 
assentes nas encostas rochosas do Pueblo de Eden. O 
caráter mineral desses solos e a influência oceânica 
criam as condições ideais para a produção sustentável 
de vinho. A poucos minutos de Punta del Este, na rota 
panorâmica 12, que nasce no Atlântico e atravessa as 
montanha, encontra-se esse novo empreendimento, com 
tecnologia de ponta e belos cenários. Regresso a Punta 
del Este. Jantar no Restaurante La Huella de José Ignacio. 
Alojamento.

7º DIA - PUNTA DEL ESTE / COLÓNIA DE SACRAMENTO
Partida rumo a Colónia de Sacramento. Almoço. De 
tarde visita desta cidade declarada Património Cultural 
da Humanidade pela UNESCO em 1995, Colónia do 
Sacramento convida a viajar de volta no tempo e chegar 
a uma cidade lusitana. Fundada pelos portugueses e 
disputada anos seguidos pelas coroas da Espanha e 
de Portugal, mantém intacta a magia de sua história. 
As encantadoras ruas de paralelepípedos iluminadas 
pelos seus tradicionais e característicos candeeiros, 
com luzes amareladas, são povoadas por inúmeras 
atrações históricas e culturais para descobrir e desfrutar. 
Caminhando pelas ruas de pedra, contempla a Rua dos 
Suspiros, Igreja do Santíssimo Sacramento, Bastião de 
São Pedro, Farol, Museus Espanhol e Português e Museu 
do Azulejo. Também se visita a Rambla Costanera, a 
Praia Real de San Carlos, com a sua bela e contígua Praça 
de Touros, a Igreja de San Benito e o porto. Check-in no 
hotel Pousada Don António 4**** ou similar. Jantar de 
despedida no restaurante Las Liebres.

8º DIA - COLÓNIA DE SACRAMENTO / MONTEVIDEO / 
MADRID
Em hora a indicar transporte para aeroporto de 
Montevideo. Formalidades de embarque e partida em 
voo de carreira regular para Lisboa, via Madrid. Noite a 
bordo.

9º DIA - MADRID / LISBOA
Chegada a Lisboa de manhã.

O Uruguai é um país de vinícolas familiares de pequena es-
cala, com uma tradição europeia que produz vinhos dinâ-
micos e premiados de excelente qualidade. O país possui 
características imbatíveis para a produção de vinhos de 
boa qualidade: o Uruguai está localizado entre a lati-
tude paralela de 30 ° e 35 ° sul, zona das melhores 
áreas cultiváveis da Argentina, Chile, África do Sul e 
Austrália. Além disso, a influência benigna do Oce-
ano Atlântico e as chuvas moderam a temperatura 
nos meses mais quentes, o que confere aos vinhos 
nacionais uma frescura especial.
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COM MARIA JOÃO DE ALMEIDA
JORNALISTA E CRÍTICA DE VINHOS

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Lisboa/Montevideo/Lisboa, em voos regulares com direito 
a peça de bagagem até 23Kg:
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 90,00 € (a reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de vinhos Maria 
João de Almeida durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel durante 
toda a viagem;
• 6 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares com pequeno almoço;
• Pensão completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

02 A 10 MARÇO DE 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

5 450€ 460€



8º DIA – COLÓNIA DE 
SACRAMENTO / BUENOS 

AIRES
Transporte em Buque 

(barco), atravessando o Ria 
da Plata, para Buenos Aires. 

Almoço e início da visita da 
cidade de Buenos Aires, com 

passagem na Av. 9 de Julho, 
o Teatro Colón, o Obelisco, a 

Diagonal e a Plaza de Mayo para 
visita da Catedral Metropolitana. 

Check-in no Hotel Panamericano 
5***** ou similar. Jantar e alojamento.

9º DIA – BUENOS AIRES
Continuação da visita de Buenos Aires. 

Nas proximidades da Casa Rosada, a 
Casa do Governo e do Cabildo. Visitaremos 

as ruas do Tango e o tradicional bairro de 
San Telmo e a zona do Parque Lazama a 

caminho de La Boca e aí nos deteremos 
nesta colorida secção da cidade onde anos 

atrás, imigrantes italianos adotaram como 
sua casa e é hoje local de importantes artistas. 
Passearemos pelo Caminito, visitando galerias 
de artesanato com paragens para fotos. Passeio 
pelo porto de La Boca. Visitaremos Palermo, 
bairro residencial com parques e elegantes 
edifícios. Finalmente na sofisticada Recoleta, um 
dos bairros mais exclusivos onde, entre outras 
atrações, encontramos o Museu Nacional de Belas 
Artes, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, junto 
a elegantes cafés e restaurantes. Almoço em 
restaurante, durante a visita. Jantar restaurante. 
Alojamento.

10º DIA – BUENOS AIRES
De manhã, passeio de barco no Tigre com 
regresso para passeio no mercado de San Telmo. 
Almoço no restaurante. Regresso ao hotel. Tempo 
livre para atividades de gosto pessoal. Saída para 
jantar de despedida no Restaurante Arambuero. 
Alojamento.

11º DIA - BUENOS AIRES / MADRID
Em hora a indicar transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo de 
carreira regular para Lisboa, via Madrid. Noite a 
bordo.

12º DIA – MADRID / LISBOA
Chegada a Lisboa de manhã.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Lisboa/Montevideo e Buenos Aires/Lisboa, em voos 
regulares com direito a peça de bagagem até 23Kg:
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante 
de 105,58 € (a reconfirmar e atualizar na altura da emissão 
da documentação);
• Acompanhamento da jornalista e crítica de vinhos Maria 
João de Almeida durante toda a viagem;
• Acompanhamento por um responsável da Tryvel durante 
toda a viagem;
• 3 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares com pequeno almoço;
• Pensão completa incluindo bebidas;
• Transporte como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Gratificações;
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

09 A 13 MARÇO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

 SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

1 620€ 250€

Extensão
a Buenos
Aires


