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 2018 vamos
percorrer cerca de 800 km pelo litoral uruguaio a
partir de Montevidéu, passando por praias, lagoas,
rios, dunas e faróis.

1º dia
Sexta-feira 27/abril
Check-in no Hotel
Ermitage em
Montevidéu. Dia livre.
18h - Roda de conversa
e aula inaugural sobre
fotografia de viagem.
21h - Jantar livre.

Teatro Solís, Montevidéu.

Praia dos Pescadores, Punta del Diablo (Foto Miriam Cardoso de Souza)

2º dia
Sábado 28/abril
8h - Saída de
Montevidéu para Punta
del Diablo (291 km)
12h – Check-in no Hotel
Terrazas de la Viuda.
12h30 – Almoço livre
14h – Saída pra Parque
Nacional e Forte de
Santa Teresa (13km)
17h56 - Pôr-do-sol na
praia do parque.
20h – Jantar livre.
Terrazas de La Viuda, Punta del Diablo. (foto divulgação)

Forte Santa Teresa. (Foto Miriam Cardoso de Souza)

3º dia
Domingo – 29/abril
6h30 - Fotografia da aurora na praia de
Punta del Diablo.
8h - Café da manhã.
9h - Caminhada até a Praia dos
Pescadores.
12h - Almoço livre em Punta del Diablo.
14h - Saída para Valizas (58km).
15h – Check-in na Pousada Valizas.
16h – Saída para dunas.
17h55 – Pôr-do-sol.
18h06 – Nascer da lua cheia.
20h – Jantar livre.

Dunas de Valizas (foto de Guaraci Cabrera)

Dunas de Valizas (foto de Guaraci Cabrera)

4º dia
Segunda-feira – 30/abril
7h – Café da manhã
8h - Saída para Cabo Polônio (12km)
12h - Almoço livre em Cabo Polônio
14h – Visita ao farol e colônia de
leões-marinhos
17h54 – Pôr-do-sol
18h – Retorno para Barra de Valizas
20h – Jantar livre

Farol em Cabo Polonio. Na página seguinte fotos de Cabo Polonio
(1,2 e 4 de Guaraci Cabrera).
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5º dia
Terça-feira – 1º de maio
8h – Café da manhã.
9h – Saída para Bosque de Umbús (28
km).
10h – Trilhas em Bosque de Umbús .
12h – Almoço campeiro em Bosque de
Umbús .
14h - Saída para Punta del Este
(143km).
16h – Visita ao Museu Casa Pueblo.
17h57 - Por do sol.
19h – Check-in no 2122 Hotel Art
Design.
20h – Jantar livre.

Casa Pueblo, Punta del Este.

Bosque de Umbus.

6º dia
Quarta-feira – 2 maio
6h – Saída para fotografia da aurora na
escultura “Los dedos” na Playa Brava.
8h – Café da manhã.
9h – Visita a Vinícola Bodega Garzón.
Vamos desfrutar de uma linda vista dos
vinhedos e de um passeio em
carruagem puxada por trator, aprender
sobre o “terroir” e as diferentes cepas,
visitar as instalações da adega e
conhecer mais sobre o processo de
produção, enquanto degustamos 3
vinhos Estate durante o passeio.
A experiência continua com a
degustação de 2 vinhos Reserva
acompanhados de queijo e azeitonas.
12h – Almoço livre.
14h – Saída para Montevidéu 162km.
16h – Check-in Hotel Ermitage.
17h – Por do sol na Rambla.
20h – Jantar livre.
Bodega Garzón. (foto divulgação)

Bodega Garzón. (foto divulgação)

7º dia –
Quinta-feira – 3/maio
Café da manhã e fim de nossos
serviços.

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

Pôr do sol na Rambla, Montevidéu.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
· Orientação fotográfica de Zé Paiva.
· Hospedagem com café da manhã nos seguintes hotéis: Hotel
Terrazas de la Viuda (Punta Del Diablo); 2 noites - Posada
Valizas (Valizas); 2122 Hotel Art Design (Punta del Este); 2
noites - Hotel Ermitage (Montevideo).
· Transporte para todos os tours em van Mercedes Sprinter ou
similar;
· Almoço em 01/maio (Bosque de Umbus);
· Travessia Rio Valizas;
· Vinícola Bodega Garzón: visita guiada pela adega explicando
os diferentes processos de desenvolvimento dos produtos;
passeio pelo vinhedo em carruagem puxada por trator;
degustação de 3 vinhos Estate durante o passeio e depois 2
vinhos Reserva acompanhados de queijo e azeitonas.
· Livro Expedição Natureza Tocantins autografado por Zé Paiva
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
Passagens aéreas, transfer de chegada e partida
aeroporto/hotel/aeroporto, equipamento fotográfico, gorjetas,
refeições não mencionadas, bebidas, telefonemas, seguros e
demais serviços não mencionados.

2122 Hotel Art Design, Punta del Este.

INSCRIÇÕES:
Pagamento por depósito bancário:
Total por pessoa em quarto duplo: USD 1.400,00 à vista até
19/janeiro/2018,
Ou: 1 + 1 de USD 742,00, sendo que a última parcela deverá ser
paga até 22/Fevereiro/2018
Total por pessoa em quarto individual: USD 1.702,00 à vista até
19/janeiro/2018,
Ou: 1 + 1 de USD 902,00, sendo que a última parcela deverá ser
paga até 22/Fevereiro/2018
Pagamento com cartão de crédito via paypal:
Total por pessoa em quarto duplo: 4 x USD 384,00
Total por pessoa em quarto individual: 4 x USD 467,00
* Os pagamentos deverão ser feitos em Reais (BRL) no câmbio
do dia de pagamento dólar turismo venda do site
http://www.investimentosenoticias.com.br/
Prazo para inscrições: 22/Fevereiro/2018
* *VAGAS LIMITADAS! Grupo máximo de 9 e mínimo de 8
pessoas.
*** Saída com grupo menor garantida mediante valor adicional
- consulte.
Hotel Ermitage, Montevidéu

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). Os valores restantes pagos seguirão política
de acordo com o abaixo:
> Até 60 dias do início da viagem: 80% do valor total;
> Até 30 dias do início da viagem: 50% do valor total;
Após esta data: Sem devolução. O não comparecimento na
data, hora e local de apresentação determinados para o
embarque será considerado no-show, implicando na perda
total do valor pago. O passageiro que, por livre e espontânea
vontade, se desligar do grupo durante a viagem ou trocar a
hospedagem contratada, assumirá toda e qualquer despesa
decorrente dessa atitude, sem o direito a 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.
*Reservamo-nos o direito de cancelar o tour no caso de
condições climáticas que possam interferir na segurança dos
viajantes.
Plaza Independência, Montevidéu.

