
 

 
Uruguai, Paraguai i les Cascades de l’Iguaçú 

Del 2 al 17 de novembre 2020               16 dies / 15 nits 

 

Us proposem posar rumb a dos països encantadors i desconeguts d'Amèrica del Sud. El primer 
és un dels secrets més ben guardats del continent: Uruguai. Compta amb 600 km de costa amb 
belles platges, així com amb fantàstics paisatges de camp, i ciutats plenes de cultura i d'història. 

Seguirem fins a Paraguai, conegut com el "Cor d'Amèrica". Visitarem les missions jesuítiques 
guaranís i gaudirem de la bellesa natural contemplant la represa Hidroelèctrica d'Itaipú i els Salts 
de Monday. 

Finalitzarem el nostre viatge amb la visita a una destinació de gran bellesa, esquitxats de màgics 
racons en els quals viure una experiència diferent. Veurem una de les 7 meravelles naturals del 
món, la joia de la naturalesa: les Cascades de l’Iguaçú i els seus espectaculars paisatges. 

Itinerari 

 Vol Cap a Uruguai, una terra atractiva i amb encant                       Dilluns, 02 de novembre 

Sortida en autocar, des dels diferents punts de recollida, Cap a l’aeroport de Barcelona per volar fins Montevideo, via 
Madrid. 

 Arribada a Montevideo, capital costanera d'Uruguai                     Dimarts, 03 de novembre 

 Arribem al matí a la capital costanera d'Uruguai. La nostra guia oficial ens dóna la benvinguda i agafem l'autocar perquè 
ens ensenyin la ciutat en una primera visita panoràmica, on apreciarem els contrastos històrics i moderns de les 
edificacions. Trasllat a l'Hotel a Montevideo on ens allotjarem les primeres dues nits. 
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El dinar el gaudirem en un restaurant proper a l'hotel i aprofitarem la tarda per passejar per la ciutat i arribar fins a la 
Rambla i el Far. El sopar es serveix al restaurant de l'Hotel. Allotjament a l'Hotel de Montevideo.  

 Montevideo: el tango, el futbol i el mate                                      Dimecres, 04 de novembre 

 Després d'un bon esmorzar a l'hotel, seguirem la nostra visita de la ciutat. Montevideo és una ciutat moderna amb un 
toc europeu i una atractiva barreja d'influències arquitectòniques. Visitarem els principals punts d'interès, com el centre 
històric amb la seva Plaça Matriu, la Catedral i el Cabildo.  

Veurem el magnífic Teatre Solís i la plaça de la Independència, seguint per l'animat carrer 18 de juliol fins arribar al Palau 
legislatiu. Passarem pel mercat agrícola, continuant pel Parc Batlle i Ordóñez, fins a l'Estadi de Futbol Centenari, que va 
ser construït per a la primera Copa del Món el 1930. Seguirem el nostre recorregut per la zona residencial de Carrasco, 
fins a la Plaça Virgili, des d'on podrem gaudir d'una excel·lent vista de la ciutat. 

Sortint de la capital, ens dirigirem al Celler Boutique Bouza, situat a tan sols 15 km de Montevideo. El celler està envoltat 
de boscos nadius i de vinyes amb plantacions de Tannat, Merlot i Chardonnay de fins a 40 anys. Visitarem les vinyes i 
ens oferiran una orientació sobre el procés, realitzant un tast de vins de les diferents varietats. Dinarem al celler, 
compartint un bon vi. 

A la tarda tornem a la capital, on tindrem temps per refrescar-nos i preparar-nos per a la nit. Durant la nit, el Restaurant 
Primuseum es vesteix de gala per oferir-nos una experiència única, on la gastronomia, la cultura i el tango es combinen 
harmoniosament. Gaudirem d'un menú exquisit, combinant plats típics locals amb el maridatge dels millors vins 
Uruguaians. Allotjament a l'Hotel de Montevideo. 

 Montevideo – Sant Josep – Colònia del Sagrament                       Dijous, 05 de novembre   

 -251  km 

Ben esmorzats, sortim de la capital per arribar a Sant Josep, situat a 125 km de Montevideo i al peu de les Serres de 
Mahoma. Visitarem l'Estada Finca Pedra, un meravellós lloc on assaborirem els menjars casolans acompanyats de 
deliciosos vins que neixen de vinyes d'origen francès i que estan elaborades en un celler propi.  

A la tarda seguim el nostre viatge fins a Colònia de Sagrament, un petit i encantador poble a la vora del Riu de la plata. 
Va ser nomenat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per la seva barreja única d'estil colonial.  

Arribarem al nostre hotel on tindrem temps per descansar i preparar-nos pel sopar en un restaurant situat al cor del nucli 
antic colonial de Colònia. Allotjament a l'Hotel.. 

 Colònia del Sagrament, entre oliveres i vinyes                          Divendres, 06 de novembre 

Esmorzar a l'Hotel. Avui descobrirem aquesta ciutat plena d'encant i amb una badia, on les pesades ones marrons de 
l'estuari més ample de Sud-amèrica xipollegen a terra. Visitarem el centre històric, on passejarem pels pintorescos carrers 
empedrats de la ciutat més antiga d'Uruguai. Colònia complementa els seus valors arqueològics amb bellesa natural, 
sempre acompanyada del Riu de la Plata i els monuments emblemàtics com la Catedral, el far i la plaça de toros del 
Reial de Sant Carles. 

Ens dirigirem al paratge del Quinton, al departament de Colònia, per descobrir l'apassionant món del vi i l'oli d'oliva des 
de la seva pròpia gènesi. Sobre un paisatge de fulles, roques, abundant vegetació, llacs, fauna i flora autòctona, que 
emmarquen un ecosistema únic a la regió, viurem experiències sensorials al peu de la plantació. Coneixerem l'almàssera 
i celler, gaudirem dels seus tastos de productes, i aprofitarem per delectar-nos amb un típic dinar. Tornarem a Colònia 
del Sagrament on soparem i ens allotjarem una nit més. 

 Colònia del Sagrament – Punta del Este          Dissabte, 07 de novembre 

- 311  km 

Esmorzarem tranquil· lament i partim cap a Punta del Este en autocar, arribant al migdia. Dinarem en un restaurant ubicat 
davant del mar, on les seves receptes integren productes d'estació, les millors carns uruguaianes i una delicada selecció 
de pesca i fruits de mar. 

En la unió de les aigües de l'Oceà Atlàntic i el Riu de la Plata, descobrirem els racons més exclusius i extravagants de la 
"Punta". Gaudirem d'un recorregut panoràmic per barris moderns, passant per àrees residencials com Cantegril, Sant 
Rafael, Parc Golf, La Barra de Maldonado, els seus ponts penjants únics i per descomptat veurem algunes de les 
meravelles naturals, com són les seves platges. Farem una parada a Punta Ballena per gaudir de vistes panoràmiques 
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de la costa, i acabarem el dia a Casapueblo, la casa i el taller de l'artista de renom internacional Carlos Páez Vilaró. 
Allotjament al nostre Hotel de Punta de Este amb sopar. 

 Punta del Este – Cap Poloni – Punta del Este      Diumenge, 08 de novembre   

- 300  km 

Després d'un bon esmorzar, ens traslladarem fins a la terminal de camions 4x4 de Cap Poloni, on abordarem un vehicle 
especial que ens porti a través de les dunes fins al petit poble de Cap Poloni, situat a l'est de l'Uruguai sobre la costa 
Atlàntica. Avui dia és una àrea protegida, no es pot construir ni reformar els habitatges existents, la qual cosa fa que 
llueixi com un paratge detingut en el temps. Aquí es troba una de les colònies més grans del món de llops marins, i també 
podem veure lleons i elefants marins. El petit poble està envoltat de dunes  i té molt pocs habitants, ja que la majoria de 
les cases no tenen electricitat ni aigua corrent. 

El dinar serà servit al Restaurant local, el qual compta amb un equip de professionals que assoleixen portar al paladar 
dels seus comensals els més exquisits plats elaborats de la zona. Acabarem el dia de tornada a Punta del Este. Sopar i 
allotjament a l'Hotel. 

 Punta del Este – Piriápolis - Montevideo             Dilluns, 09 de novembre 

- 130  km 

Esmorzar a l'Hotel. Tornem a Montevideo, però a meitat de la ruta pararem a Piriápolis per carregar les energies en el 
Turó Sant Antoni i delectar-nos amb vistes úniques. Durant molt temps, va ser conegut com una de les destinacions més 
belles de la costa, amb els seus 25 km de platja bella. 

Arribant a Montevideo, ens dirigirem al Mercat del Port, un lloc animat amb músics de carrer i artistes locals que mostren 
les seves artesanies. Dinarem en un restaurant del Mercat, un dels millors llocs per menjar graella a Montevideo. 

Tindrem la tarda lliure per descansar, fer compres o simplement per passejar per la ciutat amb el nostre guia 
acompanyant. Sopar al Restaurant local prop de l'Hotel i allotjament. 

 Montevideo - viatge al Paraguai: Assumpció          Dimarts, 10 de novembre 

Avui matinem per traslladar-nos a Paraguai. Tindrem un vol directe de Montevideo a Assumpció a  primera hora del matí. 
En arribar a Assumpció ens rebran el guia i l'autocar local per realitzar una visita panoràmica per la ciutat, coneixent els 
diversos barris, zones comercials, residencials, perifèriques i ribetanes amb els seus diversos contrastos socials i 
culturals. 

Assumpció és denominada "Capital Verda d'Iberoamèrica" per la variada vegetació que adorna els seus carrers i jardins, 
combina la bellesa de les seves edificacions colonials amb imponents estructures dignes d'una gran metròpoli. També 
és coneguda com a Mare de Ciutats, ja que en l'època de la conquesta des d'allà es van partir nombroses expedicions 
per a fundar altres ciutats. Està assentada sobre un terreny ondulat identificat pels seus set turons.  

Dinarem en ruta. Passarem pel nou accés costaner del Riu Paraguai i la Badia d'Assumpció fins al Centre Històric on 
veurem els edificis emblemàtics de la capital paraguaiana, com la vella Estació de Sants, el Panteó dels Herois i 
l'emblemàtic carrer Palma. Passejarem pels carrers del centre de la ciutat per conèixer el Congrés i l'antic col·legi dels 
Missioners Jesuïtes amb el seu fascinant i la seva utòpica història, de camí veurem el Palau de Govern i acabarem en el 
vell port fluvial de la ciutat. Sopar i allotjament a l'Hotel d'Assumpció. 

 Assumpció – El Circuit d’Or          Dimecres, 11 de novembre 

- 180  km 

Esmorzar a l'Hotel. Excursió de dia completa pels voltants d'Assumpció. És un passeig tradicional que mostra paisatges 
únics, pobles amb encant i la rica artesania de la regió. Coneixerem llocs històrics de la Guerra contra la Triple Aliança i 
la importància dels Franciscans en el Paraguai, reflectida en esglésies, imatges i artesanies. Visitarem Sant Llorenç, Itá, 
Yaguarón i la seva Església d'estil barroc feta pels indis guaranís, Pirayú. Una altra parada serà a la coneguda Caacupé 
i la seva basílica,  continuarem fins a Sant Bernardino, el llac Ypacarai, Itauguá i finalitzarem en Areguá, on trobarem 
innombrables peces de ceràmiques i tèxtils fetes pels artesans del lloc. Dinar en ruta. 

Sopar en un restaurant típic Paraguayito i allotjament a l'Hotel  d’Assumpció.  
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 Assumpció – Bella Vista                  Dijous, 12 de novembre 

- 410  km 

Esmorzar a l'Hotel. Sortida cap al Sud de Paraguai. La ruta d'avui serà llarga, però és la millor manera de gaudir dels 
bells paisatges naturals i passant pels pobles de l'interior de Paraguai. Dinar a Vila Florida. Seguim el viatge fins a arribar 
a Sant Cosme i Damià. És un districte important d'Itapúa pel fet que pertany a una de les Reduccions Jesuïtes en l'època 
en què van treballar a Sud-amèrica en la conversió dels indígenes. El nom és un homenatge als bessons Cosme i Damià, 
metges apotecaris que van ser martiritzats segles enrere a Sicília (Itàlia). És una ciutat tranquil· la, de carrers de terra, 
asfalt i empedrat que posseeix amb orgull una de les Missions Jesuítiques més importants i que encara es manté en peu 
sent la millor conservada. Entre els seus atractius es troba el Centre d'Interpretació Astronòmica -o planetari- 
Buenaventura Suárez, que visitarem.  

A la tarda arribarem a Bella Vista. Sopar i allotjament a l'Hotel. 

 Bella Vista i ruïnes Jesuítiques de Santíssima Trinitat      Divendres, 13 de novembre 

Esmorzar a l'Hotel. Bella Vista és la capital de la Yerba Mate, un dels productes agrícoles més importants del país, és el 
principal ingredient de la beguda tradicional "El terere", encara que també s'utilitza per realitzar el conegut mate o el mate 
cuit. Per conèixer més de prop aquest producte, visitarem el museu Ocellet on ens mostraran com els colons ho van 
començar a elaborar.  Dinar en un restaurant local a Bella Vista. 

A la tarda ens dirigirem a les Ruïnes Jesuíticas de Santíssima Trinitat de Paraná, aquí es troba un majestuós testimoni 
de la tecnologia constructiva en pedra declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1993, les seves parets de pedra 
encara conserven la història de l'última missió jesuítica. Visitarem la Plaça Major que està vorejada per les cases dels 
nadius, adornades amb arcs que recorden l'estil romà. En la construcció principal de l'Església Major s'aprecien veritables 
peces d'art, com la pila baptismal, tallada en 1.720 i el Púlpit del sacerdot treballat amb figures religioses d'estil barroc 
guaraní. Descobrirem parets que amaguen retalls de figures i altres elements arquitectònics, com les estàtues i restes 
de pintura de l'edifici. 

Tornem a Bella Vista per sopar i allotjar a l'Hotel. 

 Bella Vista –  Salt Monday – Brasil: Foz de l’Iguaçú          Dissabte, 14 de novembre 

- 260  km 

 Arribem al matí a la capital costanera d'Uruguai. La nostra guia oficial ens dóna la benvinguda i agafem l'autocar perquè 
ens ensenyin la ciutat en una primera visita panoràmica, on apreciarem els contrastos històrics i moderns de les 
edificacions. 

Esmorzar a l'Hotel. Avui anem a visitar el salt d'aigua més gran de Paraguai: Salt Monday. Els Salts Monday són una de 
les meravelles naturals més belles i importants del país. Es tracta d'una caiguda de 40 metres en el Riu Monday, oferint 
un paisatge exuberant. Observarem des de les passarel· les de fusta com cauen les cataractes en les profunditats del riu. 
Dinar en ruta. 

Visitarem la represa hidroelèctrica d'Itaipú (del guaraní "pedra que sona"). Aquesta immensa presa binacional de 
Paraguai i Brasil, posseeix un desnivell de 120 m de caiguda bruta, i és una de les preses hidroelèctriques més grans 
del planeta. Val la pena el viatge per admirar l'escala colossal d'aquesta gesta de l'enginyeria. 

El nostre viatge continua fins a l'encreuament de frontera al Brasil per arribar fins Foz d'Iguaçú. Aquesta ciutat petita i 
concorreguda, és la porta de l'entrada a les majestuoses cascades de l’Iguaçú. Sopar i allotjament a Foz de l’Iguaçú. 

 

 Màgia i bellesa del Parc Nacional Iguaçú        Diumenge, 15 de novembre 

Esmorzar a l'Hotel. Visitarem les magnífiques cascades de l’Iguaçú, pura vegetació i aigua, una experiència irrepetible 
que perduraran en la memòria de tots nosaltres. El gran salt d'aigua que el Brasil comparteix amb Argentina és un dels 
més grans espectacles naturals de Sud-amèrica. Anirem pel sender per arribar a veure una panoràmica de la sorprenent 
Gola del Diable, la cascada més impressionant i immensa del parc, amb 80 metres d'altura i 150 metres de llarg. Des 
d'aquí també podem veure altres llocs emblemàtics de l'Argentina, com les cataractes Two Sisters i Bozzeti. Anirem 
també a la part argentina per apreciar les vistes des d'un altre punt del parc. Caminarem al llarg del canó del riu Iguazú, 
admirant la fauna i flora regional, i sentint la presència constant de les cataractes. Creuarem fronteres amb l'Argentina, 
així que necessitarem portar-nos el passaport. Dinar en ruta. Sopar i allotjament a l'Hotel de Foz de l’Iguaçú. 
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 Foz de l’Iguaçú – Sao Paulo – Barcelona             Dilluns, 16 de novembre 

Esmorzar a l'Hotel. Aprofitarem el matí per visitar Foz de l’Iguaçú pel nostre compte i fer les últimes compres. Dinarem 
alguna cosa lleugera abans de marxar a l'aeroport de Foz de l’Iguaçú. El nostre vol ens portarà a Sao Paulo i des d'aquí, 
ens embarcarem en el nostre avió que ens portarà a Barcelona via Madrid. La sortida del vol des de Sao Paulo és a la 
tarda, així que arribarem a Barcelona  l'endemà. 

 Barcelona i comiat               Dimarts, 17 de novembre 

Ens espera l'autocar del Club del Viatger a l'aeroport de Barcelona, i ens retorna als mateixos punts de recollida que el 
primer dia. Fi del viatge. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys de viatge. 

 Trasllats en autocar del Club del Viatger a l'aeroport de Barcelona. 

 Vols Internacionals Barcelona - Montevideo via Madrid i de Foz d'Iguaçú a Barcelona via Sao Paulo. 

 Vols interns Montevideo – Assumpció. 

 Autocar privat per al nostre grup durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge. 

 Guia local castellanoparlant per a totes les visites indicades en el viatge. 

 A Uruguai: 

3 nits a Montevideo, Hotel Dazzler Montevideo 4* o similar. 

2 nits a Colònia de Sagrament, Hotel Dazzler Colònia 4* o similar 

2 nits a Punts del Este, Hotel Awa Boutique 4* o similar 

 A Paraguai: 

2 nits a Asunción, Hotel La Missió Boutique 4 * o similar 

2 nits a Bella Vista, Hotel Papillón 3-4 * o similar 

 Al Brasil: 

2 nits a Foz d'Iguazú, Hotel Recanto Thermas Resort 4 * o similar 

 Esmorzar Buffet diari. 

 Pensió completa durant el viatge, començant amb dinar i acabant amb dinar. 

 Entrades incloses: Museu Casapueblo, Cap Poloni, Parc Nacional Brasil, Parc Nacional Argentina. 

 Les visites especificades en el programa. 

 Assegurança bàsica d'assistència durant el viatge 

 Begudes incloses a Uruguai (Aigua, refresc i copa de vi) i a Paraguai i Brasil (Aigua i refresc). 
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Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat anteriorment. 

 Les despeses personals durant el viatge. 

 Les propines. 

 Assegurança opcional d’anul·lació, que pot contractar a les nostres oficines per 125€, cobrint un màxim de 7.500€.  

 

Preus 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  6.995 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………………….  1.050 € 

 

Calendari de pagament 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

1er dipòsit de 2.100,00 € fins el 25 de juny 2020 

Resta de pagament abans del 2 de setembre 2020 

 

Nota important 

Passaport vàlid fins a mínim 6 mesos. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


