INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL
COMITIVA IX EIHOB GTA - NOVEMBRO DE 2017
ATENÇÃO: Acesse o Formulário ao final deste Texto se deseja participar.
DIA 21 - TERÇA-FEIRA

06:00h - Embarque - voo 2837 - Rio (Aeroporto Santos Dumont) - Porto Alegre
08:10h - Chegada a Porto Alegre - Embarque às 11:48h para Montevideo - voo 8740
12:15h - Chegada a Montevideo.
Transferência e hospedagem - Hotel After Montevideo 
Arturo Prat 3755, Buceo, 11300 Montevidéu, Uruguai
http://www.afterhotel.com.uy/
Check in 14:00hs do dia 21 - check out 12:00hs do dia 28; apartamento duplo standard, com
café da manhã. O hotel fica a 2 minutos a pé da praia, a apenas 50 m do mar e a 3 quadras do
centro de Montevidéu e do bairro financeiro. Tem piscina, deck na cobertura e academia
panorâmica com equipamentos de última geração. Todos os quartos possuem WiFi gratuito, TV
de tela plana a cabo, cofre e escrivaninha espaçosa. Dispõe de camas king e queen-size e
banheiros com amenidades de banho de primeira qualidade. O hotel também oferece quartos
com comodidades para hóspedes com mobilidade reduzida.
DIA 22 - QUARTA-FEIRA
Início do Encontro, Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES), Bulevar Artigas 2425.
Jornada inaugural pela manhã, com os toques das introduções dos Hinos Nacionais dos quatro
países e as conferências inaugurais (são 4), de 30 minutos cada uma.
À tarde: comunicações a cargo das diferentes mesas, 20 minutos cada uma.
DIA 23 - QUINTA-FEIRA
Continuação das atividades acadêmicas - IMES
DIA 24 - SEXTA-FEIRA
Atividades no Centro Militar, Avenida del Libertador 1545;
Atividades extracurriculares: visita ao Grupo “Brigadier General Manuel Oribe” de Artilharia
105mm Nº 1, ao Regimento “Blandengues de Artigas” de Cavalaria Nº 1, ao Museu Militar “18
de Mayo de 1811”, ao Museu Histórico Nacional e à Fortaleza “General Artigas”.
Nesta última jornada acadêmica, no Centro Militar, acontecerá o encerramento e certificação.

DIA 25 - SÁBADO
Visita à Fortaleza “Santa Teresa” (na cidade de Rocha, 350 km de Montevideo); visita a lugares
históricos, em coordenação com o Serviço de Parques do Exército e a Prefeitura Municipal de
Rocha. Ao meio-dia, visita ao Forte de San Miguel e almoço de confraternização.
Regresso a Montevideo ao fim da tarde.
DIA 26 - DOMINGO
Tour Punta del Este - Apanha no hotel, às 8:30 horas. Duração: 10 horas.
Conheceremos as principais atrações de Punta del Este, admirando belas paisagens, passeando ao
longo da costa e descobrindo uma cidade da moda. Começamos a viagem pelo fascinante litoral
da Península Uruguaia, com parada em duas praias de referência, Atlântica e Piriápolis, antes de
ascender até ao Cerro de San Antonio, onde nos esperam as incríveis vistas panorâmicas e uma
natureza espetacular. Percorreremos depois a Rambla de los Argentinos, uma avenida costeira
com um ambiente inigualável, e nos surpreenderemos mais tarde com a famosa construção do
artista uruguaio Carlos Páez Vilaró, chamada Casapueblo. Em seguida adentraremos em
exclusivos bairros residenciais, como Beverly Hills, San Rafael Cantegril e Golf, após o que
atravessaremos a curiosa ponte ondulante Barra Maldonado, um lugar único e na moda durante
os últimos verões. Finalmente, depois de visitar as praias Mansa e Brava, nos dirigiremos à
Avenida Gorlero, a principal zona comercial da cidade, onde desfrutaremos de algum tempo
livre para compras.
DIA 27 - SEGUNDA-FEIRA
Tour Colônia do Sacramento - Apanha no hotel, às 8:15 horas. Duração: 10 horas.
Saberemos por que a Colônia do Sacramento foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade
pela UNESCO. Contemplaremos a sua beleza arquitetônica e cultural, desfrutando de uma
viagem no tempo que nos levará até à época dos primórdios da colonização da América do Sul.
Seguiremos diretamente até a antiga cidade portuguesa de Colônia do Sacramento, construída ao
longo dos séculos XVII e XVIII, onde percorreremos as antigas ruas empedradas, as históricas
construções e os restos de antigas fortificações que um dia protegeram a cidade. A sua parte
antiga está repleta de maravilhosos edifícios de estilo colonial e abriga os museus Espanhol e
Português, onde teremos a oportunidade de conhecer o passado histórico da cidade, através de
objetos de grande valor cultural. Depois de examinar o passado, continuaremos o tour pela parte
mais moderna da cidade. Passearemos pela zona do centro, a Playa de Ferrando, a Reserva
Florestal e a Ramble, próxima da costa, até chegarmos à Real de San Carlos, que alberga um dos
monumentos mais emblemáticos de Colônia, a Praça de Touros. Admiraremos os seus arcos e
detalhes de arquitetura mudéjar (típica do povo árabe que se manteve na península Ibérica
depois da reconquista pelos cristãos) antes de realizar uma paragem no hipódromo.
Obs: Atividade gratuita para menores de 5 anos de idade que não ocupem assentos. A partir dos
5 anos de idade é aplicada uma tarifa de adulto
DIA 28 - TERÇA-FEIRA
10:00h - Transferência hotel - aeroporto
13:00h - Embarque voo 8741 Montevideo - Porto Alegre
15:22h - Chegada a Porto Alegre - Embarque às 18:17h para o Rio de Janeiro - voo 4454
18:17h - Chegada ao Rio (Aeroporto Santos Dumont).

MAPA DE SITUAÇÃO:

O PACOTE IGHMB TOTAL INCLUI:
- Bilhete aéreo em classe econômica promocional restrita Rio/Montevideo/Rio - AZUL.
ATENÇÃO - SAÍDA E CHEGADA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT
- Transferências particulares, em 21 de novembro aeroporto/hotel e em 28 de novembro
hotel/aeroporto.
- (07) Sete noites de hospedagem em apartamento duplo, com café da manhã, em Montevideo.
- Tour (dia inteiro) a Colonia do Sacramento, em roteiro regular.
- Tour (dia inteiro) a Punta del Este, em roteiro regular.
- Seguro Assistencial Internacional de Viagens - Plano Personal - cobertura de USD 40.000,
no período de 21 a 28 de novembro (Vigência 08 dias - Brasil/Uruguai/Brasil).
TARIFA TOTAL POR PASSAGEIRO USD 868,00 + USD 104,00 (taxas de embarque/DU).
FORMAS DE PAGAMENTO
1ª Opção - Entrada/sinal de reserva de 20% do valor total do pacote, à vista/cash; valor restante
parcelado em até cinco vezes (05X) sem juros no cartão de crédito.
2ª Opção - Entrada/sinal de reserva de 20% do valor total do pacote, à vista/cash; USD 147,00
parcelados em até cinco vezes (05X) sem juros no cartão de crédito mais USD 104,00 (taxas de
embarque) cobradas à vista em uma vez, juntamente com a 1ª parcela do cartão de crédito; valor
restante parcelado em até cinco vezes (05X) sem juros no cartão de crédito. Este saldo do pacote

será mantido em dólares americanos e poderá ser pago até 05 de outubro, sendo convertido para
reais ao câmbio de operação vigente no dia do pagamento.
3ª Opção - Entrada/sinal de reserva de 20% do valor total à vista/cash; USD 147,00 parcelados
em até cinco vezes (05X) sem juros no cartão de crédito; USD 104,00 (taxas de embarque)
cobrados à vista em uma vez, juntamente com a 1ª parcela do cartão de crédito; valor restante ,
aplicar 3% de desconto para pagamento à vista/cash. Este saldo do pacote será mantido em
dólares americanos e poderá ser pago até 05 de outubro, sendo convertido para reais ao câmbio
de operação vigente no dia do pagamento.
SEGURO ASSISTENCIAL:

redução de 50% nas coberturas de gastos médicos; (1) Gastos incluídos na cobertura de gastos
médicos.
DADOS A SEREM INFORMADOS POR OCASIÃO DA ADESÃO:
- Nome completo conforme consta no documento a ser utilizado na viagem, passaporte ou RG
(lembramos que as identidades militares não são válidas e as identidades civis devem ter menos
de dez anos de emissão);
- Data de nascimento:
- Telefone - fixo e celular:
- Endereço residencial completo, com CEP:
- Numero do CPF
- Nome e telefone da pessoa a ser contatada no Brasil em caso de emergência.
OUTRAS OBSERVAÇÕES:
- Almoço nos dias de tour (Punta del Este e Sacramento) não incluídos, a escolha do restaurante,
será por conta de cada passageiro.
- Para o evento, poderemos constituir um transporte em grupo (transferências hotel/IMES/hotel
nos dias 22 e 23; transferências hotel/Centro Militar/hotel nos dias 24 e 25) desde que tenhamos
um mínimo de 30 passageiros. Por favor, conste sua intenção ou não de adquirir este serviço,
quando da inscrição. Se confirmadas, estas transferências (IMES e Centro Militar - ida e volta)
partirão do hotel After Montevideo.
- Igualmente, para os tour Punta del Este e Sacramento será possível configurar um ônibus
exclusivo e almoço em grupo, desde que tenhamos um mínimo de 30 passageiros. Neste caso,
poderá haver alteração de preço. Por favor, conste também sua intenção ou não de aderir a
este adicional, quando da inscrição.
- Existem alternativas para outros voos e hotéis, com preços variados, consulte nossa operadora
conveniada. É importante, contudo, ressaltar que os passeios terão apanha no hotel After
Montevideo, quem se hospedar em outros locais terá que se dirigir até lá.
- A viagem pela empresa GOL é sem conexão, com voos diretos Rio/Montevideo/Rio, porém
com partida e chegada no aeroporto do Galeão.
- Para quem não desejar participar do Encontro, os dias serão livres em Montevideo. Consulte a
operadora para opções de passeios.
ADESÕES E MAIS INFORMAÇÕES:

Gerson Sousa & Heloisa Lustosa Barros - Tel.: 55 21 2548 7682
Cel.: 55 21 99331 2808 – Gerson - WhatsApp -

55 21 98594 3232 – Helô

E-mails: gerson.sousa@viaheloviagens.com.br
helo.lustosa@viaheloviagens.com.br

Acesse o FORMULÁRIO: http://www.ighmb.org.br/IGHMBFORM.pdf Preencha e envie cópia
digitalizada (Scanner ou Foto de Celular) para um dos e-mails acima.
A seguir são listadas as dúvidas mais freqüentes:

1. Quero aderir, porém saindo de uma outra cidade. Como faço?
R. É muito simples, basta informar sua pretensão na mensagem em que nos enviar a ficha de adesão.
Poderemos verificar voos e conexões compatíveis. A apanha no aeroporto de Montevideo será
individualizada.
2. Comprei minha passagem aérea por milhagem, em outra companhia e outro aeroporto, mas quero
o restante do pacote. Como proceder?
R. Informe na ficha de adesão. Faremos os cálculos do valor do pacote efetivo adquirido. Informe, também,
se deseja ou não as transferências aeroporto/hotel/aeroporto, é importante!
3. Sou somente uma pessoa, como faço para dividir um apartamento duplo?
R. Pode combinar com alguém igualmente só, e efetuar uma inscrição conjunta. E, também, pode nos
informar, que verificaremos outros passageiros em idêntica situação e os colocaremos em contato, para
verificar se concretizam o compartilhamento da acomodação. Se acontecer de número ímpar, verificaremos
junto ao hotel a possibilidade de apartamento triplo.
4. Quero aderir, mas quero ficar sozinho num apartamento.
R. Marque esta opção na ficha, que providenciaremos apartamento “single”. Note que neste caso haverá
diferença de valor nas diárias do hotel.
5. Quero apenas um dos passeios (Punta ou Sacramento). Como agir?
R. Informe, para que possamos efetuar a exclusão e recalcular o valor. Note que tais mudanças influenciam
o pacote como um todo, cujos preços foram obtidos mediante negociações com as operadoras locais e
dependem de número de passageiros aderentes.
6. Posso aderir após o dia 29 de setembro?
R. Sim, pode, mas dependerá da disponibilidade de vagas. Há ainda a hipótese de os preços se alterarem.
7. Quero pagar à vista, em uma única vez. Terei desconto?
R. Comunique-nos esta intenção, avaliaremos. Provavelmente, sim.
8. Quero estender minha viagem, após o evento, para outros lugares. Posso?
R. Sim, mas nos comunique na adesão, para efetuarmos as devidas adaptações e verificação de alternativas
tanto de bilhetes aéreos quanto de hospedagens.
9. Porque o seguro assistencial tem acréscimo de preço para passageiros mais idosos?
R. Pela própria natureza da assistência prestada. Pessoas de mais idade são mais vulneráveis e têm maiores
possibilidades de ocorrências, requerendo, portanto, mais atenção e acarretando mais custos.
10. Porque tenho que portar identidade civil ou passaporte?
R. Porque as identidades militares não são válidas nos países do MERCOSUL e nos outros países em geral.
Em adição, informamos que as identidades civis devem ter data de expedição com menos de dez anos.
Também, as identidades novas do Brasil nem sempre são aceitas. Portanto, para quem já é detentor dos
novos modelos, é conveniente ter também a identidade do modelo antigo, porém com menos de dez anos.
11. Porque os passeios não têm almoço incluído?
R. Por razões de ajustes de cardápios, escolhas, preços etc. Normalmente os ônibus turísticos levam grupos
heterogêneos de pessoas, com as mais diversas preferências e gostos, difíceis de conciliar. Contudo, temos a
opção, caso tenhamos mais de 30 pessoas no grupo.
12. Quero me alojar em outro hotel, posso?
R. Sim. Existem alternativas para outros hotéis, com preços variados, consulte-nos. Entretanto, lembre que
os passeios programados terão saída e chegada no hotel After Montevideo. Será possível apanha em outro
local, mas com custos extras.
LEMBRAMOS QUE AS PRESENTES CONDIÇÕES DE PREÇOS (PASSAGENS, HOTÉIS, TOUR,
SEGURO) SÃO FRUTO DE NEGOCIAÇÕES, ENVOLVENDO CERTO NÚMERO DE
ADERENTES, BLOQUEIO DE ACOMODAÇÕES EM HOTEL, ALÉM DE ASSENTOS EM VOOS
E PASSEIOS. ALTERAÇÕES SERÃO POSSÍVEIS, PORÉM COM VARIAÇÕES NOS CUSTOS

Entre em contato para mais informações:

Gerson Sousa & Heloisa Lustosa Barros -Tel.: 55 21 2548 7682
Cel.: 55 21 99331 2808 – Gerson - WhatsApp -

55 21 98594 3232 – Helô

E-mails: gerson.sousa@viaheloviagens.com.br
helo.lustosa@viaheloviagens.com.br

Acesse o FORMULÁRIO: http://www.ighmb.org.br/IGHMBFORM.pdf Preencha e envie cópia digitalizada
(Scanner ou Foto de Celular) para um dos e-mails acima.

