O Uruguay (ou Uruguai em português) é o segundo
menor país da América do Sul (maior apenas do
que Suriname). Com 176 214 km² de área territorial
tem uma população de cerca de 3,5 milhões de
habitantes sendo que 1,8 milhões vivem na capital
Montevidéu. Seu relevo é quase plano, com
planícies onduladas chamadas de coxilhas
(cuchillas em espanhol) e está dentro do bioma
pampa. As principais atividades econômicas são a
pecuária (quase 4 cabeças de gado por habitante),
agricultura e turismo. Hoje em dia é o país com
melhor IDH (índice de desenvolvimento humano)
da América do Sul.
Na Expedição Fotográfica Uruguay vamos percorrer
em veículos 4x4 cerca de 700 km desde a praia do
Cassino, no Rio Grande do Sul, até Montevidéu,
passando por praias, lagoas, rios, dunas e faróis.

1º dia – sábado 2/set
18h - Chegada em Rio
Grande RS – check in no
Hotel Swan.
19h - Roda de conversa
e apresentação da
Expedição.
20h30 - Jantar

Navio naufragado na Praia do Cassino.

Concheiros na Praia do Cassino.

2º dia – domingo 3/set
8h - Saída de Rio
Grande pela Praia do
Cassino (a maior do
mundo - 254 km) até
Chuí, passando por
concheiros e hotel
abandonado.
18h17 - Por-do-sol no
farol mais meridional
do Brasil.
19h30 - Check in no
Hotel Bertelli.
20h - Lua crescente.
20h30 - Jantar.
Barra e farol do Chuí.

Lobo-marinho-subantártico "Arctocephalus tropicalis" no Chuí.

3º dia - Segunda feira – 4/set - 53 km
9h - Barra do Chui: visita ao ateliê do
artista Hamilton Coelho.
11h - Free shop .
12h – Almoço.
14h - Imigração Brasil-Uruguai
15h - Forte de Santa Teresa, Rocha,
Uruguai.
19h30 - Check in no Hotel Terrazas de
la Viuda, em Punta del Diablo.
20h - Jantar.

Ateliê do artista Hamilton Coelho.

Forte Santa Teresa - Rocha - Uruguai. (foto de Guaraci Cabrera)

4º dia - terça feira – 5/set – 98 km
6h - Fotografia da aurora na praia de
Punta del Diablo.
7h - Café da manhã.
8h -Saída para Monte de Ombues
(bosque de umbús - árvore nativa do
pampa).
12h - Almoço campeiro.
15h - Dunas na Barra de Valizas.
18h34 - Por-do-sol.
19h - Check in na Pousada Valizas.
20h - Jantar.

Dunas de Valizas.

Monte de Ombues.

5º dia - quarta feira – 6/set- 82km
6h17 - Fotografia da aurora na Praia da
Valizas.
9h - Saida para Cabo Polonio.
12h - Almoço em Cabo Polonio.
14h – Visita ao farol e colônia de
leões-marinhos.
17h50 – Nasce a lua cheia 100%.
19h - Retorno a Valizas.
21h - Jantar
Pernoite em Valizas

Farol em Cabo Polonio. Na página seguinte fotos de Cabo Polonio
(1 e 4 de Guaraci Cabrera).
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6º dia - quinta feira – 7/set – 121 km
6h17 - Fotografia da aurora na Praia de
Valizas.
8h – Café da manhã.
9h – Passeio Laguna de Castillos
(observação de aves).
12h - Almoço campeiro.
14h - Saída para Punta del Este.
16h - Check in no Sisai Boutique Hotel.
18h25 - Por do sol em Casapueblo,
Museu do artista Carlos Paez Vilaró, em
Punta Ballena.
20h - Jantar.

Tachã "Chauna torquata"

Casapueblo, museu do artista Carlos Paez Vilaró.

7º dia - sexta – 8 setembro - 144 km
6h47 - Fotografia da aurora na
escultura “Homem emergindo à vida”
do artista chileno Mario Irarrázabal, na
Playa Brava.
8h - Café da manhã.
9h - Arboretum Lussich, uma reserva
particular com mais de 400 espécies de
árvores exóticas e 60 nativas.
12h - Almoço, visita e degustação na
Vinícola Eden.
16h - Saida para Montevidéu.
18h31 - Por do sol na Rambla em
Montevidéu.
19h30 - Check in no Hotel Ermitage.
20h - Jantar e pernoite

Tonel de carvalho francês com vinho uruguaio.

Escultura “Homem emergindo à vida” na Praia Brava, Punta del Este.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
· Orientação fotográfica de Zé Paiva.
· Transfer de chegada do aeroporto de
Porto Alegre para Rio Grande em
02/set - saída 13h.
· Hospedagem com café da manhã nos
seguintes hotéis: Hotel Swan (Rio
Grande); Hotel Bertelli (Chuí); Hotel
Terrazas de la Viuda (Punta Del Diablo);
Posada Valizas e Casa Ita (Valizas); Sisai
Boutique Hotel (Punta del Este); Hotel
Ermitage (Montevideo).
· Transporte para todos os tours em
veículo 4 x 4;
· Lanche em 03/set;
· Almoço em 05 e 07/set (Monte de
Ombues);
· Travessia Rio Valizas;
· Almoço completo, degustação de
vinhos e visita na Vinícola Eden;
· Livro Expedição Natureza Tocantins
autografado por Zé Paiva
Plaza de la Independencia e Palacio Salvo, Montevidéu.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
Passagens aéreas, transfers de partida
de Montevideo para aeroporto,
equipamento fotográfico, gorjetas,
refeições não mencionadas, bebidas,
telefonemas, seguros e demais serviços
não mencionados.
INSCRIÇÕES:
Valores para hospedagem em quarto
duplo.
Depósito ou transferência:
1 + 1 de R$ 2.725,00 (reserva + saldo
até 04/setembro)
ou R$ 5.240,00 à vista
Cartão de crédito – paypal:
4 x de R$ 1.428,00.
Prazo para inscrições: 14/julho
* VAGAS LIMITADAS! Grupo de 8
pessoas.
** Reservamo-nos o direito de cancelar
o tour no caso de condições climáticas
que possam interferir na segurança
dos viajantes.
Cabo Polonio (foto de Guaraci Cabrera)

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
A desistência voluntária por parte do
cliente antes da viagem deverá ser
formalizada por escrito e enviado à
info@braziltrails.com . Nesta situação,
independente do prazo ou da
antecedência, o valor referente à
inscrição de 15% do valor total não
será devolvido (valor para bloqueio de
hotéis e demais reservas). Sobre os
valores restantes pagos:
50% do valor pago será restituído para
cancelamentos solicitados até 14/julho.
Após esta data não haverá mais
reembolso.
Sobre o valor da multa serão
adicionados, se houver:
· taxas da administradora (se pago
com cartão de crédito)
· tarifa de DOC (se a conta de crédito
não for no Banco Bradesco)
Não nos responsabilizamos por custos
de remarcação/cancelamento de
passagens aéreas, e/ou reservas de
hospedagem além daquelas incluídas
no pacote.

Por do sol no Rio de La Plata, Montevidéu.

