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BEM-VINDO
Montevidéu lhe espera! Se atreve a surpreender? Descubra Montevidéu, onde vivem quase 300 anos 
de historia, desde os tempos coloniais até a cidade do século XXI. Suas memórias, música, aromas, 
arquitetura, expressões culturais e da tradição cosmopolita são refletidos no céu colorido, interagindo com 
a água que banha a sua costa e a baía . É uma cidade que foi construída com os viajantes e visitantes, por 
isso em Montevidéu pulsa a alegria de receber visitas. Montevidéu não tem uma estação favorita do ano, é 
redescoberta em cada uma: verão, outono, inverno e primavera.

Montevidéu, uma cidade que respira poesia e música, é um grande museu ao ar livre onde integram-se 
temas diferentes. É uma cidade com espírito jovem, onde durante todo o ano são exibidas peças de teatro 
de qualidade, tem obras de escultura, pintura mural e arquitetônico em mais de mil praças que compõem 
o espaço público, um lugar privilegiado de troca dos montevideanos, das suas diferentes expressões, mas 
também de ligacão da cidade com a natureza. Montevidéu é uma cidade verde, com uma árvore a cada 
três habitantes. Os 30

quilómetros de litoral de Montevidéu é uma experiência que você não pode deixar de viver: olhar para o 
horizonte, curtir de um nascer do sol ou pôr do sol que ficará gravado na sua retina. Se você se atreve 
a descobrir Montevidéu, em breve confirmará que desafia todos os seus sentidos, através do tango, a 
murga, o candombe, o bom vinho, as rutas gastronómicas e lugares que vão deixar você com a vontade 
de voltar. Montevidéu também é campo e você tem que conhecê-lo. Convido você a se embarcar nesta 
aventura cheia de histórias, tradições de hospitalidade e cordialidade que fazem que os visitantes sempre 
queram voltar. Montevidéu convida você e pudemos garantir que após conhecê-lo , você vai querê-lo.

Daniel Martínez
Prefeito de Montevidéu

Daniel Martínez - Foto: CdF/Andrés Cribari 
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Montevidéu é a Capital da República Oriental do 
Uruguai, centro político e econômico do país e sede 
administrativa do Mercosul. Seu processo funda-
cional se situa entre 1724 e 1730. Foi fundada como 
uma praça forte, junto ao porto sobre o Rio da Pra-
ta, na grande baía de onde se pode apreciar o Cerro 
(morro) de Montevidéu. Durante esse período co-
meçou a sua etapa de colonização com a chegada 
de famílias espanholas de Buenos Aires e das Ilhas 
Canárias.

Atualmente, Montevidéu é um destino de referên-
cia da América Latina. Ao longo do ano, a cidade 
oferece ao visitante uma variada agenda cultural 
e de recreação, serviços de qualidade, paisagens 
que cativam, junto com valores tão prezados como 
a segurança e hospitalidade da sua gente. Monte-
vidéu é, além disso, uma reconhecida sede para 
organizar congressos profissionais, empresariais e 
governamentais de nível internacional.

Rambla de Pocitos - Foto: Servicio de Turismo IM
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Aeroporto de Carrasco  
Localizado a 23 quilômetros do centro da cidade, o 
terminal aéreo de Carrasco é um dos mais moder-
nos do mundo. É um dos ícones arquitetônicos do 
país e foi reconhecido internacionalmente pelo seu 
design moderno. 

Montevidéu apresenta distintas frequências dire-
tas com a Argentina, Brasil, Chile, Peru, Paraguai, 
Panamá, França, Espanha e Estados Unidos, assim 
como variadas conexões internacionais através 
das principais linhas aéreas do mundo.

Fone: (+598) 2604 0329
Web: Web: www.aeropuertodecarrasco.com.uy
Endereço: Ruta 101 km 19,950

Porto de Montevidéu  
Diariamente e em pouco mais de 2 horas, nume-
rosas frequências de navios e ferrys unem Monte-
vidéu a Buenos Aires, incluindo a possibilidade de 
transportar automóveis. Anualmente, o porto rece-
be mais de 120 cruzeiros internacionais que atracam 
para descobrir a cidade.

Fone: (+598) 1901 2733
Web: www.anp.com.uy
Endereço: Av. Rambla 25 de Agosto de 1825 Nº 160 
esq. Rua Yacaré

Rodoviária de Tres Cruces  
Tres Cruces é a principal rodoviária do país. Co-
necta Montevidéu com numerosos destinos do 
Uruguai, bem como da Argentina, Brasil, Paraguay 
e Bolivia. Contíguo à Rodoviária se encontra o Sho-
pping Tres Cruces.

(+598) 24018998 Todos os dias de 7 a 23 hs 
Blvr. Artigas esq. Av. Italia
informes@trescruces.com.uy www.trescruces.com.uy

COMO CHEGAR?
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Porto de Montevidéu - Foto: Servicio de Turismo IM

Aeroporto de Carrasco - Foto: Aeropuerto de Carrasco
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CONEXÕES DE AR

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
Vôos diários a Buenos Aires. 

AIR EUROPA 
Vôos diretos a Madrid três vezes 
por semana. 

AMASZONAS URUGUAY 
Vôos diários a Buenos Aires y 
Asunción.

AMASZONAS PARAGUAY 
Vôos diários a Asunción.

AMERICAN AIRLINES 
Vôos diretos a Miami todos os 
dias. 

AVIANCA 
Vôos com escala a Lima todos 
os dias ; Vôos diretos a Bogotá

AZUL LÍNEAS AÉREAS 
Vôos diretos a Porto Alegre 
todos os dias.

COPA AIRLINES 
Vôos diretos a Panamá todos 
os dias.

GOL 
Vôos diretos a San Pablo e Rio 
de Janeiro todos os dias. 

IBERIA 
Vôos diretos a Madrid 6 dias por 
semana.

LATAM 
VVôos diários a San Pablo, Rio 
de Janeiro e Santiago de Chile.

SKY AIRLINES 
Vôos diretos a Santiago de Chile 
três vezes por semana.

CONEXÕES FLUVIÁIS COM BUE-
NOS AIRES

BUQUEBUS 
Terminal Fluvio-Marítima de 
Montevideo.
Atendimento telefónico: (+598) 130

Rodoviária de Tres Cruces   
Horário de atendimento: Todos 
os dias de  6.30 a 2 hs. 

Punta Carretas
Rua Héctor Miranda 2443 esq. 
Rua José Ellauri
Horário de atendimento: se-
gunda a sexta de 10 a 18.30 hs, 
sábados de 9 a 12.30 hs.

Partidas diárias para Buenos Ai-
res desde o Porto de Montevideo: 
segundas a sextas e domingos 
2  frequências diárias; sábados 1 
frequência. 

Partidas diárias para Buenos Aires 
(por Colonia) desde a Rodoviária de 
Tres Cruces : segundas até quintas 
5 frequências diárias; sextas e 
sábados 4 frequências diárias; 
domingos 3 frequências diárias. 

COLONIA EXPRESS 
Rodoviária de Tres Cruces 
Horário de atendimento: todos os 
días de 5:30 a 22:30h. 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24016666, todos os dias 
de  9 a 19 hs.

Partidas diárias para Buenos 
Aires  (por Colonia) desde a 
Rodoviária de Tres Cruces: 
segundas a sextas 3 frequências 
diárias; sábados e domingos 2 
frequências diárias. 

SEACAT COLONIA 
Rua Río Negro 1400 esq. Rua 
Colonia. Horário de atendimen-
to: segunda a sexta de 9:30 a 
18:30hs. 
Atendimento telefónico: 
(+598) 29150202, segunda a sexta 
de 8 a 21 hs, sábados de 8 a 13 hs.

Rodoviária de Tres Cruces 
Horário de atendimento: segunda 
a domingo de 6:30 a 21:30hs. 

Partidas diárias para Buenos Aires  
(por Colonia) desde a Rodoviária 
de Tres Cruces: segunda a sexta 
3 frequências diárias; sábados e 
domingos 4 frequências diárias

CACCIOLA 
Rodoviária de Tres Cruces. 
DPartidas diárias para Delta del 
Tigre  (Buenos Aires) por Carmelo. 
Atendimento telefónico: (+598) 
24079657.

CONEXÕES TERRESTRES 
(Desde Rodoviária de Tres 
Cruces)

COM ARGENTINA
EL RÁPIDO 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24014764
www.elrapidoint.com.ar

EGA 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy

ENCON 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24014764
www.encon.com.ar

EL CÓNDOR 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24014764
www.condorestrella.com.ar

BELGRANO 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24014764 - (+598) 24019196 
www.gralbelgrano.com.ar

CAUVI 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24019196 - (+598) 24019198

COM PARAGUAY
EGA 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy

COM BRASIL 
EGA 
Atendimento telefónico: 
(+598) 24025164 al 67
www.ega.com.uy 

TTL
Atendimento telefónico: 
(+598) 24011410
www.ttl.com.uy
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História viva de Montevidéu 
«O Centro Histórico”, conhecido localmente como 
a Cidade Velha, foi origem da fortificação militar 
espanhola. Possuía muralhas de pedra que deli-
mitavam a cidade forte denominada São Felipe e 
Santiago de Montevidéu. Estava custodiada por 
uma fortaleza, chamada Cidadela.

A estrutura que sustentou a porta da entrada à for-
taleza se encontra atualmente em seu antigo lugar, 
entre a Praça Independência e a Peatonal Sarandi, 
marcando o imaginário início do passeio histórico. 
O percurso pela Cidade Velha permite conhecer e 
visitar edifícios de alto valor patrimonial e arquite-
tônico, museus, salas de exposições, cafés, restau-
rantes, lojas de design, livrarias, antiquários e um 
extenso passeio de compras.

Montevidéu Fortificado
Montevidéu nasceu como colônia espanhola e encla-
ve militar estratégico. Suas muralhas foram levan-

tadas por volta de 1741 e foram começadas a demolir 
em 1829. Ainda permanecem restos visíveis das for-
tificações ao longo da rua Bartolomé Mitre, da rambla 
portuária e da rambla sul. As muralhas estavam ar-
rematadas ao norte e ao sul por baluartes chamados 
“cubos” onde até hoje se mantém o Cubo do Sul. Mas 
talvez o mais emblemático seja a Porta da Cidadela, 
que ligava o pequeno forte amuralhado à cidade colo-
nial através de uma vala e uma ponte levadiça.

Observando-se atentamente, a Porta da Cidadela 
mostra ainda as ranhuras por onde passava a cor-
rente que sustentava essa ponte. Atualmente esta 
Porta liga a Cidade Velha ao Centro da cidade de 
Montevidéu. 

Arquitetura
As diferentes correntes migratórias e momentos 
históricos deixaram seu rasto em Montevidéu. A 
Cidade Velha reflete a chegada dos espanhois. Ali 
estão presentes o estilo colonial. 

CIDADE 
VELHA

Palácio Salvo
1922

Palácio Estévez
1873 - 1874

Torre Executiva
2009

Mausoléu
1977

Porta da 
Cidadela
1780
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Porta da 
Cidadela
1780

E as primeiras manifestações do neoclassicismo, 
no Cabildo de Montevidéu e no Teatro Solis, antece-
dentes da maior obra inscrita nesse estilo: o Palácio 
Legislativo. Mas na Cidade Velha existem manifes-
tações das mais diversas correntes, como o Neogó-
tico da Junta Departamental de Montevidéu, mani-
festações da arquitetura Moderna, como o Palácio 
Lapido, em 18 de Julio e Rio Branco, ou um Ecletismo 
exuberante, que é a característica da Cidade.

Nas primeiras décadas do século XX, Montevidéu 
viveu sua época de ouro, um período de ascensão 
econômica e social. Desse momento histórico her-
dou a sua arquitetura Moderna e uma das maiores 
manifestações do Art Déco. Junto com Nova Iorque, 
são as cidades com maior presença desse estilo. 
Em fins da década de 90 começou a construção da 
Torre das Telecomunicções, edifício representativo 
da arquitetura pós-moderna, obra do reconhecido 
arquiteto uruguaio Carlos Ott.

Art déco 
Movimento de expressão que se manifestou sobre 
as artes plásticas, enfeites, joias e arquitetura, en-
tre outros, durante as primeiras décadas do século 
XX. Caracteriza-se pelo uso de formas fracionárias, 
e cristalinas, com blocos cubistas ou retângulos e, 

acima de tudo, o uso da simetria. Alguns padrões 
ornamentais desse estilo foram vistos no design 
de sapatos e no interior de teatros e edifícios como 
o Palácio Rinaldi, o Palacio Diaz, o edifício de la 
Aduana e o Palácio Tapié.

Calçadão Sarandí 
É o acesso central à Cidade Velha. O Calçadão con-
forma um qualificado passeio, com uma importan-
te variedade de arquiteturas, que une dois pontos 
característicos da antiga cidade: a Praça Matriz 
(antiga praça Maior do período colonial), e a praça 
Independência. Como em seu passado tempo de 
esplendor, o trecho da rua Sarandí que vai da Igreja 
Matriz até a Praça Independência voltou a tornar-
-se um dos passeios preferidos da cidade.

Mercado do Porto
Foi inaugurado em 1868 e soube ser o mercado 
maior da América do Sul. Sua estrutura de ferro 
foi construída na cidade de Liverpool pela Union 
Foundry. Atualmente é um dos típicos centros gas-
tronômicos da cidade. Em grandes churrasqueiras 
cozinham-se as excelentes carnes uruguaias. O Me-
dio y Medio é a bebida tradicional do Mercado. Uma 
grande quantidade de artistas plásticos escolheram 
a zona vizinha para expor suas obras, tornando suas 

Calçadão Pérez Castellano, Yacaré e Piedras- Foto: Servicio de Turismo IM
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ruas um grande ateliê. A Aduana, como o bairro vizi-
nho é conhecido, por ter um area antigo que refresca 
na memória a Montevidéu colonial.

Praça Matriz   
Foi o primeiro espaço público aberto da Montevidéu 
antiga, rodeado pelo Cabildo e pela Basílica Metro-
politana. A fonte que está no centro da praça foi 
colocada para inaugurar a água potável na cidade. 
Pelas manhãs, monta-se ali uma feira de antigui-
dades, acompanhada de espetáculos artísticos.

Porto de Montevidéu
Sua ampla e resguardada baía fez de Montevidéu 
uma cidade portuária. Sua privilegiada localização 
geográfica transformou este porto na rota princi-
pal de mobilização de cargas do MERCOSUL, cons-
tituindo-se no eixo da integração.

Escollera (molhe) Sarandi  
É um dos lugares preferidos pelos pescadores. 
Ponto ideal para ver os navios entrarem no porto e 
contemplar a maravilhosa vista da baía e do Cerro. 
É a extensão da Peatonal (via para pedestres) Sa-

randi, que se inicia imediatamente depois da Porta 
da Cidadela e se estendevários metros mar aden-
tro. O bairro próximo à Escollera Sarandi se chama 
Guruyú. Nessa zona ocorreram na época colonial as 
primeiras celebrações de africanos escravizados. 
Na atualidade é muito comum se ouvir tambores.

El Hacha (o machado), o mais antigo dos bares, 
testemunha silenciosa do século XVIII, sobrevive 
na esquina das ruas Buenos Aires e Maciel.

Teatro Solís   
Foi inaugurado em 1856 com a colocação em cena 
da ópera Ernani , de Giuseppe Verdi. É o teatro 
mais importante e de maior valor arquitetônico 
da cidade. Foi reestruturado e reaberto no ano 
de 2004 com tecnologia de ponta para apresen-
tar todo o tipo de espetáculos, o que o posicio-
na como um dos principais teatros da América 
do Sul. Possui salas de ensaio e exposições, uma 
loja, sala de eventos e restaurante. Hoje oferece 
à cidade programação artística o ano inteiro em 
suas duas salas, visitas guiadas, sala de confe-
rências, sala de exposições, fotogaleria, centro de 

Praça Matriz - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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pesquisa e arquivo, loja de presentes, cafeteria e 
restaurante.

Praça Independência  
Depois da emblemática demolição das fortificações 
da cidade colonial, logo após firmada a indepen-
dência, a cidade murada deixou passagem a uma 
cidade aberta. A Praça constitui o elo que une a Ci-
dade Velha com a Cidade Nova. Além disso marca 
o início da principal avenida do país, a 18 de Julio. 
A seu redor se localizam algumas das edificações 
mais destacadas da cidade, como o Teatro Solís, o 
Palácio Salvo, a Porta da Cidadela, o Palácio Esté-
vez e a Torre Executiva do governo nacional.

O modelo responde ao tipo de praça laudatória, ide-
ada pelo classicismo francês, onde o protagonista é 
o Estado independente. Sobre o centro da praça se 
eleva o monumento ao heroi José Gervasio Artigas. 
Embaixo do mesmo, escadas levam ao mausoleu 
onde seus restos descansam.

Teatro Solís - Foto: Minturd

Praça Independência - Foto: Servicio de Turismo IM
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Estendem-se da Praça Independência até o Obe-
lisco, tendo como via central a Avenida 18 de Julio. 
Durante a semana são áreas muito agitadas por 
atividades comerciais, culturais e administrativas, 
além de serem bairros residenciais.

Avenida 18 de Julio   
A principal avenida da cidade se estende da Cida-
de Velha até o Parque Batlle. Em seus arredores 
se concentra grande parte da atividade econômi-
co-administrativa e comercial da cidade. A riqueza 
arquitetônica dos seus prédios impacta. As edifica-
ções mais destacadas são o Palácio Salvo, o Palácio 
Lapido, o Palácio Santos, o Palácio Héber Jackson, 
o Palácio Piria (Suprema Corte de Justiça), o Palá-
cio Municipal e a Universidade da República. Para os 
amantes da arquitetura é um passeio que concentra 

magníficas expressões do Art Déco: o Palácio Mure, 
o Palácio Díaz, o Edifício Lux, o Edifício Parma. 

Praça de Cagancha
Localizada sobre a Avenida 18 de Julio entre a Ave-
nida Gral. Rondeau e a Passagem dos Direitos Hu-
manos, a praça de Cagancha surgiu em 1836 como 
a praça central do traçado da Cidade Nova. Procu-
rando consolidar a conciliação entre os partidos 
políticos institucionais, em 1867 foi inaugurada a 
Coluna da Paz, arrematada com uma figura femi-
nina de bronze com uma bandeira em uma mão e 
uma espada na outra.

Praça Fabini 
Homenagem ao engenheiro e político uruguaio Juan 
Pedro Fabini. Também conhecida como Praça do 

CENTRO
E CORDÓN

Palácio Piria - Foto: Servicio de Turismo IM
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Entrevero (mistura), devido ao monumento em co-
memoração aos combatentes anônimos das guer-
ras da independência. Sobre a praça se localiza o 
Centro de Exposições SUBTE, dedicado à criação, 
produção e divulgação da arte contemporânea. Em 
frente à mesma se encontra a Sala Zitarrosa, um 
dos cenários mais relevantes na apresentação de 
espetáculos musicais. Localização: 18 de Julio entre 
Rio Negro e Julio Herrera y Obes.

Praça dos 33 Orientais  
Denominada así en homenaje a los libertadores 
que protagonizaron la gesta del Desembarco de los 
Treinta y Tres Orientales. También conocida como 
Plaza de los Bomberos por su situarse frente al 
Cuartel Centenario de Bomberos. Ubicación: Av. 18 
de Julio entre Magallanes y Minas.

Parque Líber Seregni  
Parque urbano assim chamado em homenagem ao 
General Líber Seregni, militar e político uruguaio do 
Século XX. O espaço conta com quadra de basquete 
e futebol, pista de skate, jogos para crianças, equi-
pamento para ginástica, áreas de passeio, fonte e 
cenário ao ar livre.

Mercado da Abundância 
No ano de 1859, visando abastecer a cidade, que 
superava os 50 mil habitantes, criou-se o mercado 
do Leste, ou da Abundância. O objetivo original do 
mercado era garantir o abastecimento múltiplo de 
alimentos à população do século XIX - pão, vinho, 
óleo, erva-mate, sal, arroz, macarrão, farinha e carne. 
A partir de 1996 foi integrado um centro de cultura 
popular, onde convivem o tango, as verduras de es-
tação, o teatro, os artesanatos nacionais, os frutos do 
mar, os livros e as opções gastronômica.

Feira de Tristán Narvaja 
Montevidéu se caracteriza por sua inumerável 
quantidade de feiras. A maior e mais popular ocorre 
aos domingos pela manhã, na rua Tristán Narvaja, 
e é um dos passeios típicos da cidade. A oferta de 
artigos é tão ampla e rica quanto extravagante. 
Podem-se encontrar livros, CDs, discos de pasta, 
antigas relíquias, enfeites, partes e peças sobres-
salentes, jogos, móveis, mascotes, frutas e verduras, 
entre outros artigos.

Mirante Panorâmico da Prefeitura de Montevidéu  
Localizado no edifício da Prefeitura de Montevidéu, 
com altura de 77 metros, é uma das vistas panorâmi-
cas de onde se pode observar grande parte da cidade.
Permanece aberto o ano inteiro, com entrada gratuita.
Por consultas: 1950 - 1830 ou visitas@imm.gub.uy
Local: Andar 22, Prefeitura de Montevidéu.
Endereço: Avenida 18 de Julio 1360. Entrada livre.

Auditório Nacional do Sodre “Dra. Adela Reta”  
O Auditório Nacional do Sodre “Dra. Adela Reta” é 
um espaço polivalente e aberto ao encontro com 
as artes cênicas. Um centro de exibição e produção 
que aloja espetáculos de música, balé, ópera, além 
de companhias que conjugam múltiplas disciplinas 
na vanguarda da criação. Inaugurado em fins de 
2009, o Auditório conta com uma rica herança, for-
jada através de seus 40 anos de enraizamento na 
vida sócio-cultural da cidade, presença que se pro-
jeta ao futuro para ser um referente dentro e fora 
das nossas fronteiras. É o maior cenário do país.

Feira de Tristán Narvaja - Foto: Servicio de Turismo IM

Praça Fabini - Foto: Servicio de Turismo IM



20

Localizadas sobre o Rio da Prata, as praias de 
Montevidéu se caracterizam por suas brancas 
areias e pelas suas águas limpas, ótimas para 
banhos. Estão bordejadas por uma orla de quase 
30 quilômetros de extensão que converte a costa 
numa das atrações mais distintivas da cidade. É 
um dos principais espaços abertos a que acodem 
diariamente os montevideanos a fim de passear e 
praticar esportes.

A maioria das praias da cidade contam com a Cer-
tificação ISO 14001 de gestão ambiental, fazendo 

de Montevidéu uma cidade capital que obtém re-
conhecimento do seu desempenho ambiental na 
gestão de praias. Além disso, dispõem de serviços 
de salva-vidas e vigilância.

Na zona leste se sucedem as praias Ramírez, Po-
citos, Buceo, Malvín, Honda, de los Ingleses, Ver-
de, Carlos Gardel e Carrasco. Na zona oeste, apa-
recem Punta Espinillo, La colorada, Pajas Blancas, 
Zabala, Punta Yeguas, Santa Catalina, Nacional e 
Cerro.

ORLA E 
PRAIAS

BARRIO SUR 
E PALERMO 
Encostados na rambla e a escassos metros do 
centro, estes dois bairros são conhecidos como 
o berço da cultura afrouruguaia e do ritmo deno-
minado “Candombe”. Quando a cidade começou 
a expandir-se para fora dos limites da muralha 
da Cidade Velha, a coletividade de descendência 
africana começou a enraizar-se majoritariamente 
nestes dois bairros, pitorescos e coloridos.

Cemitério Central  
A beleza arquitetônica é uma característica de to-
dos os cemitérios da cidade. Mas o Central é, além 
disso, um passeio pela nossa história. No Panteão 
Nacional resguardam-se os restos de figuras em-
blemáticas da política e da cultura do país, como 
José Enrique Rodó, Pedro Figari e Mario Benedetti 
entre outros.
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Rambla Sur - Foto: Servicio de Turismo IM
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O Parque Rodó  
Encontra-se localizado em frente à Praia Ramírez; 
com extensão de 43 hectares, é um dos espaços 
verdes mais amplos da cidade. Uma grande diver-
sidade de árvores rodeia o lago, pelo qual se pode 
trafegar de pedalinho. A extensa área das pedreiras, 
o parque de diversões, o Teatro de Verão, o Museu 
de Artes Visuais, a Faculdade de Engenharia, um im-
portante número de monumentos e a fotogalería a 
céu aberto, são algumas das suas atrações.

Edificio ex Parque Hotel - Sede do MERCOSUL
Edifício de estilo eclético e de corte afrancesado, 
inaugurado no ano de 1912 como Hotel Teatro Cassino.

Teatro de Verão  
Sobre as pedreiras do Parque Rodó, em frente à Praia 
Ramírez, está o Teatro de Verão Ramón Collazo. Ali 
é realizado o concurso de carnaval em fevereiro, e 
importantes espetáculos musicais durante o resto 
do ano. A abóbada do seu cenário foi remodelada 
seguindo o estilo de Eladio Dieste, destacado enge-
nheiro uruguaio criador da tecnologia construtiva 

PARQUE RODÓ, 
PUNTA CARRETAS 
E POCITOS

Parque Rodó - Foto: Servicio de Turismo IM
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chamada Cerâmica armada , que lhe valeu o reco-
nhecimento internacional, baseada no uso do tijolo 
na criação de superfícies curvas.

Punta Carretas
Punta Carretas é um antigo bairro montevideano. 
Pelas suas ruas e avenidas se respira ainda o ar 
romântico da Montevidéu de 1900. Entre suas prin-
cipais atrações se encontram o Clube de Golfe, o 
Punta Carretas Shopping localizado na ex-prisão 
homônima -, a Casa-Museu do Poeta da Pátria, 
Juan Zorrilla de San Martín e o Parque Villa Biarritz. 
Também possui um relevante pólo gastronômico 
da cidade.

Clube de Golfe  
Localizado entre a rambla de Punta Carretas e o 
Bulevar Artigas, encontra-se esta antiga instituição 
fundada em 24 de maio de 1922. Seu campo de golfe 
conta com 18 buracos distribuídos em 6635 jardas. 
Foi inaugurado em 25 de maio de 1934 com a se-
gunda edição do Aberto Cidade de Montevidéu, e em 
1975 foi declarado Monumento Histórico Nacional.

Farol de Punta Carretas
No local conhecido como Punta Brava, a poucos 
metros da rambla e frente ao Clube de Golfe, en-
contra-se o Farol de Punta Carretas. Pode-se su-
bir e apreciar um panorama inesquecível da orla. 
Também se pode desfrutar dessa paisagem nos 
restaurantes próximos ou nos clubes de pesca. É 
o ponto mais austral de Montevidéu. Horários de 
visitas: todos os dias das 10 até as 13hs. e das 14:30 
até o pôr do sol. Com costo.

Feira de Villa Biarritz
Acontece às terças-feiras e sábados desde as pri-
meiras horas da manhã até as 16 hs, no parque José 
Zorrilla de San Martín, no bairro Punta Carretas. 
Um passeio que vale a pena fazer e que apresenta 
grande variedade de bancas de artesanato, confec-
ções e acessórios, bem como de frutas e verduras.

Pocitos
O bairro Pocitos constitui uma verdadeira miscelâ-
nea viva de construções, que dão conta do ontem 
e do hoje da arquitetura da cidade. Tudo isto sobre 
uma das mais movimentadas e magníficas praias do 
Rio da Prata. Além disso, ali se encontram o Monte-
video Shopping e uma diversa oferta gastronômica.

Puertito del Buceo
O Puertito del Buceo (Portinho do Mergulho ou do 
Bairro “Buceo”) está destinado à prática de ativida-
des náuticas esportivas. Encontra-se ali a sede do 
Iate Clube Uruguaio, de onde partem excursões de 
pesca e passeios. Nesse lugar está o Skate Park de 
Montevidéu, junto aos tradicionais restaurantes e 
bancas de venda de produtos marítimos. 

Puertito del Buceo - Foto: Ramiro Rodríguez

Clube de Golfe - Foto: Servicio de Turismo IM
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Estes três bairros se estendem aprazivelmente ao 
longo de um extenso trecho para o leste da orla 
costeira da Cidade de Montevidéu.

Malvín é um subúrbio histórico atravessado por 
ruas e avenidas profusamente arborizadas que 
transmite uma sensação de aprazível e eterno ve-
rão. Entre suas principais atrações se encontram o 
Molino de Pérez, e as praias Honda e Malvín.

Punta Gorda, é um bairro residencial com carac-
terísticas arquitetônicas singulares. Na sua orla, 
sobre as praias Dos ingleses e Verde se encontra 
a Praça da Armada, também conhecida como Praça 

Virgilio, um fantástico mirante que penetra no Rio 
da Prata oferecendo-nos os mais maravilhosos po-
res do Sol da cidade.

Carrasco foi a primeira experiência, na história uru-
guaia, de planejamento urbano e de desenho de um 
bairro inteiro encarado exclusivamente pela inicia-
tiva privada. O principal baluarte daquele sonho 
foi o grande Hotel Cassino Carrasco, recentemente 
remodelado, uma monumental construção no estilo 
dos luxuosos hoteis da Europa de 1900. Construções 
baixas e grandes espaços verdes, assim como sua 
praia, são as principais características desta zona.

MALVÍN, 
PUNTA GORDA 
E CARRASCO

Hotel Cassino Carrasco - Foto: Servicio de Turismo IM
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Este bairro deve seu nome ao Parque José Batlle y 
Ordóñez, que rodeia. O parque é conhecido como o 
pulmão da cidade, devido aos seus 60 hectares de ex-
tensão em que convivem árvores nativas e exóticas. 
Em seu interior podem-se encontrar importantes 
monumentos como La Carreta, obra de José Belloni, e 
instalações esportivas, como o Estádio Centenário, a 
Pista de Atletismo e o Velódromo Municipal

Estádio Centenário  
Foi inaugurado em 18 de Julho de 1930 para a dis-
puta da primeira copa do mundo de futebol da 
história, cujo campeão foi a seleção uruguaia. Tem 
capacidade para 60.000 espectadores. Embaixo 
da torre das comemorações do Estádio, sobre a 

Tribuna Olímpica, funcionam o Museu do Fute-
bol e um mirante panorâmico. Foi declarado Mo-
numento Histórico do Futebol pela FIFA. Visitas: 
segundas-feiras às sextas-feiras das 10 às 17 hs.  
Fone: (+598) 24801258.

Obelisco aos Constituientes de 1830
O obelisco de Montevidéu está localizado na inter-
cessão do Bulevar Artigas com a Avenida 18 de Julio. 
Foi obra do escultor José Luis Zorrilla de San Martín. 
Tem 40 metros de altura e está elaborado com bron-
ze e granito. O monumento, inaugurado em 1938, 
homenageia os patriotas da Assembleia Geral Cons-
tituinte e Legislativa (1828-1830) que sancionou a 
primeira Constituição da República. 

PARQUE 
BATLLE

Parque Batlle - Foto: Servicio de Turismo IM
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O nome do bairro surge dos areais pródigos em 
aguadas e poços, onde se abasteciam de água po-
tável os vizinhos da cidade murada. Próximo a este 
bairro se encontra o Mercado Agrícola de Monte-
vidéu, recentemente remodelado. Não muito longe 
dali se localizam o majestoso edifício do Palácio 
Legislativo e a Torre das Telecomunicações.

Mercado Agrícola de Montevidéu (MAM) 
É o único centro comercial varejista destinado prin-
cipalmente à comercialização de frutas e verduras, 
produtos frescos, alimentos; possui um setor gas-
tronômico que oferece todos os pratos típicos do 
Uruguai, além de lojas destinadas à venda de lem-
branças e artesanatos de nosso país.

É o mercado mais vasto e arquitetônico da América 
Latina em seu gênero. Foi declarado Monumento 

Histórico Nacional em 1999. Em 2013, ao completar 
seus 100 anos, foi reinaugurado, tornando-se uma 
das maiores restaurações realizadas em Montevi-
déu nos últimos anos.

Palácio Legislativo  
Inaugurado em 1925, o Palácio é uma construção de 
aparência monumental que alberga a sede do Poder 
Legislativo. Sua simbologia e estilo arquitetônico 
neoclássico representam os valores democráticos 
da nação. Esculturas, relevos e obras de arte con-
vivem junto à Câmara de Senadores e de Deputa-
dos, separadas pelo majestoso salão dos Passos 
Perdidos . Visitas guiadas: segundas-feiras às sex-
tas-feiras, pela manhã e pela tarde, anunciando-se 
na porta que dá para a Av. General Flores. Cobra-se 
ingresso aos estrangeiros.

Torre das Telecomunicações / 
Antiga Estação Ferroviária
A Torre, com estética moderna e 160 metros de 
altura, junto com outros quatro prédios, albergam 
a sede da empresa pública de telecomunicações 
ANTEL. Dentro do complexo existe um mirante pa-
norâmico, e se encontram os murais que o ateliê 
de Torres García realizou para enfeitar os muros do 
hospital Saint Bois e que foram recuperados nos 
últimos anos. Também há uma praça interior de 
uso público e um auditório para 370 pessoas. Perto 
dali está a Velha Estação Central de Trens Gene-
ral Artigas , construída na década de 1890. A meio 
quilômetro para o norte funciona a nova estação, 
adaptada à estética da sua vizinha Torre das Tele-
comunicações.

AGUADA

Palácio Legislativo - Foto: Ramiro Rodríguez
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Tradicionalmente associado à rica aristocracia pe-
cuária do século XIX, a partir da década de 1860 es-
tas famílias construíram perto do arroio Miguelete 
luxuosos sítios de veraneio. Rastos culturais e his-
tóricos convivem com os 106 hectares do parque.

Em poucos quarteirões se encontram as cavala-
riças do empresário José de Buschental, a Quinta 
de Haedo, o Museu Municipal de Belas artes Juan 
Manuel Blanes -que entesoura telas de Juan Ma-
nuel Blanes e Pedro Figari, destacados mestres 
uruguaios-, o Jardim Botânico, depositário de mais 
de um milhar de espécies vegetais, a Rosaleda, o 
jardim japonês, o majestoso hotel do Prado, e, na 
esquina da Avenida Suárez com a rua Reyes, a Re-
sidência Presidencial.

O PRADO

Prado - Foto: Ramiro Rodríguez
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O Cerro de Montevidéu 
O Cerro (Morro) tem uma altura de 135 metros. Em 
seu topo se encontra a Fortaleza General Artigas, 
cuja construção foi concluída em 1811. Foi prota-
gonista de importantes momentos na história do 
país. Alberga um museu histórico militar e o pri-
meiro farol do Rio da Prata. No sopé do Cerro es-
tão o Parque Vaz Ferreira, a orla e a praia, lugares 
imperdíveis de Villa del Cerro. Apresenta uma vista 
panorâmica da baía de Montevidéu.

Parque Vaz Ferreira e Memorial dos 
Desaparecidos
O parque - assim denominado para honrar o 
conhecido escritor e filósofo uruguaio Carlos Vaz 
Ferreira - é uma extensa área verde propícia para 
o espairecimento. Nele se encontra o Memorial 
dos Desaparecidos, que homenageia os presos 
desaparecidos durante a última ditadura militar 
(1973 - 1985). Seus nomes estão gravados em duas 
placas de vidro entre as quais se estende uma 
vereda de pedra que nasce na costa e pela qual se 
transita em sinal de peregrinação.

CERRO DE 
MONTEVIDÉU

Fortaleza do Cerro (Museu Militar General Artigas) - Foto: Servicio de Turismo IM
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Consolidaram-se como povoações de recreio em fins 
do século XIX, quando predominavam as residências 
temporárias em mansões de luxo, muitas das quais 
ainda perduram.

O atual bairro Colón é o resultado da integração 
de Villa Colón e Pueblo Ferrocarril. Tem seu centro 
consolidado no trecho da avenida Garzón que une 
a praça da estação do trem com a avenida Lezica. A 
partir do século XX, Lezica e Colón se destacaram 
pelo desenvolvimento da ferrovia, pela chegada de 
imigrantes europeus e pelo desenvolvimento da 
horticultura, e especialmente a vitivinicultura.

Visitas sugeridas: “Praza Vidiella e estação de 
trens, Colégio Pio, Castelo Idiarte Borda, PÁGRO, 
Armazém Cavallieri e adegas”

O bairro Peñarol se remonta a 1890, quando o em-
presa inglesa Ferro Carril Central do Uruguai instalou 
ali suas oficinas principais, compostos por mecâni-
ca, ferraria, fundição, serraria, carpintaria, pintura, 
imprensa, armazéns e escritórios técnicos. Isto foi 
construído em um prédio de 14 hectares, com 22 
mil metros quadrados de oficina. Em 1910 já tra-
balhavam 2 mil pessoas no universo fabril maior, 
mais diverso e complexo que o Uruguai da indus-
trialização já teve.

Em Peñarol foi erguida uma factory town (cidade fá-
brica), conforme o modelo inglês e centro-europeu, 
próprio da primeira revolução industrial matura. 
Urbanamente planejado, implantaram-se 8 resi-
dências do pessoal de hierarquia, dois quarteirões 
com 44 moradias para o pessoal operário, um arma-
zém geral onde os empregados se abasteciam, um 
centro esportivo e social, um sala de teatro (depois 
também de cinema), tendo tudo isto como centro a 
estação ferroviária, com sua generosa praça pública. 

LEZICA
E COLÓN PEÑAROL

Estação Peñarol - Foto: Servicio de Turismo IM
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Santiago Vázquez
Com 3.800 habitantes, Santiago Vázquez é o último 
povoado que Montevidéu conserva. Localizado a 22 
quilômetros do centro da capital, o povoado está si-
tuado sobre a desembocadura do Rio Santa Lucia no 
Rio da Prata. Muito próximo se encontram o Parque 
Lecocq e os Humedais de Santa Lucia. A zona rural 
que rodeia o povoado e a próxima zona de Melilla 
se caracterizam pela sua rica variedade de estabe-
lecimentos agrícolas, alguns dedicados ao turismo 
rural. Ali se produzem 80% das flores e a maioria das 
frutas e hortaliças consumidas em Montevidéu.

Parque Punta Espinillo 
Está localizado na beira do Rio de la Plata, a poucos 
minutos do povoado Santiago Vázquez. E caracte-
rizado por sua grande área arbórea e uma peque-
na praia rochosa. Conta com áreas de lazer, como 

churrasqueiras, jogos infantis, área de esportes e 
lanchonete. Além de camping e chalés que estão 
disponíveis durante a temporada de verão. 

Humedales  
Ecossistema de zonas húmidas de mais de 20.000 
hectares que rodeia um extensa mata indígena. Ali 
se encontra o Parque Natural Municipal de Santa 
Lucia. A contribuição de águas do Rio da Prata lhes 
outorga a particularidade de serem humedais sali-
nos. É um espaço natural de interesse, tanto para 
turistas quanto para cientistas.

Centro de Visitantes da Comissão de Humedais Cen-
tro educativo e de Pesquisa dos humedais do Rio San-
ta Lucia - 23125768 - proyectosantalucia@gmail.com

MONTEVIDEO 
RURAL E 
NATURAL

Santiago Vázquez - Foto: Servicio de Turismo IM
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Estabelecimento rural 
La Macarena. Al Final del Humedal. 
Fone: (+598) 91660013 / (+598) 99598422
Web: www.alfinaldelhumedal.com

Parque Lecocq
Abrange 60 hectares de Parque Zoológico, dedica-
dos à conservação da vida silvestre - reserva de 
fauna nativa e de espécies exóticas em perigo de 
extinção.

Vinícolas 
O Uruguai se distingue pela sua posição geográfica 
privilegiada para a produção de vinhos finos. Suas 
excelentes vinícolas de tradição familiar centenária 
produzem variedades de vinhos entre os quais se 
destaca o tannat, vinho tradicional uruguaio cuja 
uva foi introduzida no país pelo basco-francês Pas-
cual Harriague. 

Montevidéu e a área metropolitana contam com um 
grupo de vinícolas familiares que abrem suas por-
tas para que os visitantes descubram os segredos 
do tannat por meio de visitas guiadas, degustações, 
almoços e eventos.
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Carnaval 
De fins de janeiro a março, Montevidéu festeja o 
carnaval mais longo do mundo. Esta festa popular 
tem suas raízes nas contribuições das distintas 
correntes imigratórias, principalmente de espa-
nhois e africanos. Embora existam diversos des-
files de rua, entre os quais se destacam o Desfile 
Inaugural (última quinta-feira de janeiro) e o de 
Llamadas [“Chamadas”] (primeira quinta-feira e 
sexta-feira de fevereiro), o carnaval montevideano 
se caracteriza por ser um carnaval de espetácu-
lo”. Estes espetáculos chegam aos cenários dos 
bairros conhecidos como Tablados ou ao Teatro do 
Verão, lugar onde se realiza o Concurso Oficial. Na 
preparação destas apresentações confluem esfor-
ços criativos provenientes de diferentes disciplinas 
artísticas: coro, atução, dança, maquiagem, mú-
sica, poesia, desenho de vestuário, entre outras. 

O carnaval ultrapassou a fronteira temporária de 
fevereiro para manifestar-se em todos os meses 
do ano em teatros ou salas musicais e com as “cor-
das” de tambores do candombe nas ruas de todos 
os bairros da cidade.

Murgas 
Distinguem-se pelo seu canto coral e pelo seu ritmo, 
único no mundo, conhecido como Marcha camión 
[“marcha-caminhão”]. As murgas comentam com 
sarcasmo sucessos do ano e riem de importantes 
personagens da política, do esporte e da televisão. 
Formam-nas um coro de treze cantores, um dire-
tor cênico e três músicos percussionistas. Os es-
petáculos estão estruturados pela apresentação, o 
popurri, os cuplês e a sempre emocionante despe-
dida. Atualmente mobilizam grande quantidade de 
público dentro e fora do Uruguai. A murga uruguaia 

PATRIMÔNIO 
E CULTURA

Murga - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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é conhecida internacionalmente e é um dos selos 
culturais mais importantes do Uruguai. Desde fins 
de janeiro até os primeiros dias de março atuam 
nos tablados e no Teatro de Verão, junto com as 
demais categorias (Parodistas, Humoristas, Socie-
dades de Negros e Lubolos e Revistas) que com-
põem o concurso oficial. 

Candombe 
Na segunda metade do século XVIII, o porto do Mon-
tevidéu era a única via de entrada de africanos es-
cravizados para o vicereinado do Rio da Prata. Em 
fins desse século, 35% da população montevideana 
era de descendência africana. Em suas horas de 
liberdade recriaram ritos da sua antiga terra. Es-
sas celebrações foram conhecidas como Tangos 
ou Tambos por volta do ano de 1800. O termo can-
dombe data de 1830. Hoje, o candombe é executado 
também na rua, nos fins de semana e nos feriados. 
É um espaço de encontro para tocar o tambor, dan-
çar ou simplesmente escutar a execução, acompa-
nhando a procissão. Em 6 de janeiro os tambores 
comemoram o dia de São Baltasar, ou chamada de 
reis . Na primeira quinta-feira e sexta-feira de fe-
vereiro os blocos protagonizam o desfile de “cha-
madas” que percorre os tradicionais bairros Sur e 
Palermo. Casas antigas, ruas e calçadas estreitas 
caracterizam estes bairros, que são a “sede dos 
afrouruguaios. O cortiço Mediomundo no Barrio Sur 
e o complexo Reus al Sur, no bairro Palermo, foram 
o berço de duas variações rítmicas do candombe: o 
ritmo de Cuareim (Sur) e o de Ansina (Palermo). A 
música do Candombe está vinculada às velhas ra-
ízes afrouruguaias: tradição de fazer música com 

os tambores enquanto se anda (“chico”, “repique” 
e “piano”). É um único tipo de tambor de três tama-
nhos. A roda dos tambores ao redor do fogo é um 
dos ritos mágicos que o candombe possui. Foi de-
clarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO em 2009.

Tango 
O tango reflete a irmandade cultural entre Montevi-
déu e Buenos Aires. Testemunho disso é a distinção 
compartilhada de Patrimônio Imaterial da Humani-
dade declarada pela UNESCO no ano de 2009. Nas 
últimas décadas do século XIX, essas cidades co-
meçaram a viver um processo de imigração maciça, 
majoritariamente de europeus, que modificou suas 
sociedades. Esse fenômeno de miscigenação mul-
ticultural foi acelerado pela promoção da educação 
pública. O tango nasceu dessa intensa mistura. Seus 
antecedentes musicais são ritmos africanos, latino 
americanos e europeus, fundidos de tal modo que 
são irreconhecíveis. Sua natureza é totalmente cita-
dina e suburbana («arrabalera»). As letras do tango 
refletem o jargão conhecido como “lunfardo”, gera-
do nos prostíbulos, prisões e botecos das regiões 
suburbanas ou arraiais (o “arrabal»), onde a classe 
trabalhadora morava. O sentimento de pertença ao 
arraial gerou em Montevidéu bairros com identidade 
tangueira: o Barrio Sur, a Aduana, a Aguada e o ex-
tinto Bajo montevideano. Hoje é possível se tomar 
aulas de dança e de bandônio, ou visitar os antigos 
cafés e participar das numerosas milongas notur-
nas, todos os dias da semana. Na tradicional Feira 
de Tristán Narvaja se encontram relíquias tanguei-
ras: discos, partituras, fotos e livros. Cabe destacar 

Candombe - Foto: Jorge Fraga
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que na esquina da Avda. 18 de Julio com a rua Andes 
se estreou em 1917 o tango “La Cumparsita” do uru-
guaio Gerardo Mattos Rodríguez.

Milongas
Joventango. Rua San José 1321 esq. Rua Aquiles 
Lanza - (+598) 29086813 - (+598) 29015561
www.joventango.com

El Chamuyo. Rua 25 de Mayo 591 esq. Rua Juan 
Carlos Gómez (+598) 98635105

Lo de Margot. Av. Constituyente 1812 esq. Rua Gaboto 
(+598) 24106230

Las Musas. Rua San José 885 esq. Rua Convención
(+598) 94221307 - (+598) 95876566

Aulas de Tango 
Joventango. Rua San José 1321 esq. Rua Aquiles 
Lanza - (+598) 29086813 - (+598) 29015561 
www.joventango.com

El Chamuyo. Rua 25 de Mayo 591 esq. Rua Juan 
Carlos Gómez (+598) 98635105

Las Musas. Rua San José 885 esq. Rua Convención 
(+598) 94221307 - (+598) 95876566

Restaurantes e Show de tango
El Milongón. Rua Gaboto 1810 esq. Av. La Paz 
(+598) 29290594 - (+598) 29248535
www.elmilongon.com.uy

Primuseum. Pérez Castellano 1389 esq. Washington
(+598) 99217645 - (+598) 29156168
www.primuseum.com

Bar Fun Fun. Rua Pérez Castellano 1389 esq. Rua 
Washington (+598) 29044859
www.barfunfun.com

Museo do Vinho. Rua Maldonado 1150 esq. Rua 
Héctor Gutiérrez Ruiz  - (+598) 29083430
www.museodelvino.com.uy

Bar Facal. Av. 18 de Julio esq. Rua Yí  
(+598) 29087741

Francis Restaurante Carrasco. Av. Arocena 1692
(+598) 26016626
www.francis.com.uy 

Francis Restaurante Punta Carretas. 
Luis de la Torre 502 - (+598) 2711 8603
www.francis.com.uy
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Descobrir Montevideo a partir de seus sabores é 
um convite para descobrir o cardápio gastronômi-
co como uma janela aberta aos valores de nossa 
comunidade. Um cardápio gastronômico é a iden-
tidade como um sinal de pertencimento social, 
porque os sistemas alimentares são tão variados 
quanto às comunidades onde se constituem em 
propostas de seleção e transformação de produtos 
naturais que buscam satisfazer as necessidades 
nutricionais dos povos. Quando o convidado pode 
sentir os gostos dos alimentos, transporta-se a 
um universo de ingredientes, sensações, texturas, 
temperaturas, lembranças, cores e aromas, e o que 
também se pode chamar de uma experiência esté-
tica. A cozinha uruguaia, como todas as cozinhas 
regionais, é uma manifestação da cultura de seus 
habitantes. É o resultado de suas orígens étnicas, 

da geografía e do clima da região assim como tam-
bém da constante inovação que a globalização vem 
constribuindo nos últimos anos. O país é dono de 
uma pradaria excepcional e de um gado de qualida-
de, o que se reflete na abundância dos churrascos, 
onde reinam as carnes e as miudezas assadas à 
lenha. O crioulo foi, principalmente, criador de gado 
e comedor de carne, por isso, é tradicional encon-
trar no porco ou no leitão uma herança hispânica. 
O cordeiro também é um produto de alta qualidade 
e muito versátil, frequentemente encontrado nos 
churrascos e restaurantes elegantes, é o resulta-
do de um país produtor de lã que exporta para o 
mundo. Outra informação importante é a influência 
canária: morcelas doces com recheios que incluem 
uva passa, laranja ou chocolate. Receitas mais re-
centes são as pamplonas de porco ou frango, re-

DESCUBRA 
MONTEVIDEO 
GASTRONÔMICO 

Foto: Restaurante Jacinto
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cheadas com queijo, pimentão e azeitonas, que en-
riquecem a variedade dos churrascos, pois a oferta 
não é somente de carne de gado e suas miudezas.

Outro capítulo importante é a comida de panela, 
herança hispánica e italiana. Ou seja, também é 
possível apreciar os pratos de lentilhas, matam-
bre ao leite, língua ao vinagrete, tipos de feijão, 
dobradinha (buchos) e pucheros que acrescentam 
o milho, a abóbora e batata, produtos ausentes 
na cozinha peninsular. A constribuição italiana se 
reflete na pascualina, nas milanesas, nas pizzas, 
no fainá e nas massas secas e frescas que apare-
cem em variedades e quantidades surpreendentes. 
Junto aos molhos italianos tradicionais como bo-
lonhesa, pesto, pomarola ou champignons surgem 
preparações autóctones, como o molho caruso que 
frequentemente acompanha os capelettis, e o cos-
tume de comer nhoques nos dias 29 de cada mês.

Além dessas contribuições latinas, a gastronomía 
uruguaia também tem aportes de outras culturas. 
O sotaque britânico aparece nos sanuíches elabo-
rados com pão fresco e macio, onde o sanuíche 
olímpico se destaca pelo seu frescor e o chivito, 
que tendo a carne grelhada como elemento princi-
pal, é o favorito do fast food.

Os alemães incorporaram os embutidos como as 
salsichas (frankfurter), e o gosto pelas mostardas. 
Os franceses impulsaram outros setores, desde os 
mais jovens, que utilizam a maionese como ade-
reço principal, mas também dá origem ao molho 
tártaro e golf. Para os setores mais gourmets, apa-
recem sob a batuta francesa receitas de pato, co-
elho e outras preparações não tão populares, mas 
igualmente presentes, principalmente os crepes, 
tanto para as lasanhas, canelones e sobremesas 
onde brilha a maça e as panquecas de doce de leite. 
Este último, originário do Rio da Prata, é o favorito 
da população à hora das receitas doces. É comum 
econtrá-lo em sorvetes, crepes, alfajores, bolos e 
sobremesas nativas como o Chajá.

Os vinhos uruguaios merecem uma atenção espe-
cial, onde a reestruturação que ocorreu há 20 anos 
na indústria do vinho tem feito o Uruguai se desta-
car em nível mundial, principalmente com sua cepa 
distinta, mas não exclusiva: a Tannat.

As influências nativas fizeram com que o mate, 
consumido no campo pelos índios charruas, guara-
nis e pelos crioulos antes do nascimento da nossa 
Nação, com o tempo fossem abraçados cada vez 
com mais força na capital, independentemente das 
camadas sociais, tornando o mate na infusão e be-
bida nacional.

Montevidéu tem uma variedade gastronômica que 
reflete a diversidade de seu povo e suas histórias, co-
nhecê-las e desfrutá-las é uma forma de conhecer as 
formas de vida de seus habitantes e valor de seus in-
gredientes e métodos de cozimento, acompanhados 
pelo prazer de sua degustação. A cidade oferece uma 
enorme quantidade de opções, pratos elaborados por 
prestigiosos chefs, velhas casas restauradas, bares 
e cafés com história; uma combinação perfeita entre 
a arte, a música e a gastronomia.

Descubra Montevidéu através dos sentidos, com os 
sabores que nos identificam, visitando diferentes 
cantos da nossa cidade para descobrir o melhor da 
nossa gastronomia.

Deixamos um convite aberto para descobrir a gas-
tronomia de Montevidéu. Bom apetite!

Foto: Restaurante Jacinto  
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A paixão pelo futebol se respira em cada esquina da 
cidade: do Estádio Centenário, declarado Monumen-
to Histórico do Futebol pela FIFA, e seu museu, aos 
jogos da liga profissional que são disputados nos 
distintos cenários esportivos.

Fanáticos Fútbol Tours. 
(+598) 9862325 - (+598) 9968115
www.futboltours.com.uy 
contacto@futboltours.com.uy

Museu do Futebol . Av. Ricaldoni s/n. Tribuna 
Olímpica do Estadio Centenario 
(+598) 24801259 
www.estadiocentenario.com.uy 
cafoecen@adinet.com.uy                                       
Com admissão Visitas: segunda a sexta feira.

Museu de Peñarol . Rua Cerro Largo esq. Rua 
Magallanes (+598) 24011891 - www.peñarol.org 
Visitas: sábados e domingos. Com admissão

Sede del Club Nacional de Fútbol. 
Av. 8 de octubre 2847 esq. Jaime Cibils 
(+598) 24873636 www.nacional.uy - nacional@nacional.uy
Visitas: segunda a sexta feira e sábados. Sem admissão

 Lá pela década de 1850 foi a coletividade inglesa 
a encarregada de introduzir as corridas de cavalos 
no Uruguai. Em 1874 foi inaugurado este hipó-
dromo, batizado com o nome Circo de Maroñas 
. Foi remodelado e reaberto em 2003, após sete 
anos de permanecer fechado. Na atualidade é um 
dos principais hipódromos da região e uma das 
melhores pistas do mundo. Suas corridas são 
transmitidas ao vivo e recebem apostas dos EUA e 
do México, entre outros países.  
www.maronas.com.uy

FUTEBOL HIPÓDROMO  
DE MAROÑAS

Seleção Uruguaia de Futebol - Foto: Intendencia de Montevideo / Agustín Fernández Gabard
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Montevidéu conta com muitos passeios de compras 
em diferentes bairros da cidade. Da oferta comer-
cial da Cidade Velha, Centro e Cordón aos modernos 
shoppings distribuídos por Punta Carretas, Pocitos, 
Tres Cruces, Carrasco e Jacinto Vera. Outro passeio 
destacado é o renovado Mercado Agrícola do bairro 
Goes. As feiras sabatinas e dominicais são outro 
ponto de interesse, tanto para turistas como para 
locais. As mais visitadas são as Feiras de Tristán 
Narvaja, Vila Biarritz e Parque Rodó.

Montevideo Shopping.  
Luis Alberto de Herrera 1290 (Pocitos)
(+598) 26221050 
www.montevideoshopping.com.uy

Punta Carretas Shopping.  
José Ellauri 350 (Punta Carretas) 
(+598) 27116940 - www.puntacarretas.com.uy

Shopping Tres Cruces.  
Bulevar Artigas e Avenida Itália (Tres Cruces) 
(+598) 24088710 - www.trescruces.com.uy

Portones Shopping.  
Av. Italia 5775 (Carrasco) 
(+598) 26017733 - www.portones.com.uy

Nuevocentro Shopping.  
Avda. Luis Alberto de Herrera e Bulevar Artigas 
(Jacinto Vera) 
(+598) 22003333 
www.nuevocentroshopping.com.uy

Mercado Agrícola.   
José L. Terra 2220 (+598) 22009535 
www.mam.com.uy - info@mam.com.uy

Mercado de Artesanatos.   
Loja Praça Cagancha - Plaza Cagancha 1365. 
(+598) 29010887. 
Loja Cidade Velha - Pérez Castellano 1542 
(+598) 29169571 
www.mercadodelosartesanos.com.uy

Feira de Tristán Narvaja. Local: Rua Tristán Narvaja 
e vizinhas - Dias: domingos das 9.00 hs. em diante

Feira de Villa Biarritz. Parque Villa Biarritz              
Terça-feira e sábados das 10 às 15 hs.

Feira do Parque Rodó. Herrera y Reissig esq. 
Tomás Giribaldi - Domingos das 10 às 15 hs

Passeio Cultural Cidade Velha. (+598) 29018746  
www.pcciudadvieja.blogspot.com 
paseocultural@pccv.org.uy 

Grupo Centro. (+598) 29027836 
www.grupocentro.com.uy - agrupocentro@gmail.com 

COMPRAS

Montevideo Shopping - Foto: Servicio de Turismo IM
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Benefícios para os turistas
Regime de Tax Free (Global Blue) Para compras re-
alizadas no comércio aderido ao sistema, realizando 
o trâmite correspondente no momento da compra 
e desde que a saída do país seja feita através de 
alguma das seguintes passagens de fronteira: 
Aeroporto Internacional de Carrasco, Aeroporto 
de Laguna del Sauce, Porto de Montevidéu, Porto 
de Colônia, Terminal de Chegadas de Cruzeiros de 
Punta del Este, Ponte Salto Concórdia, Ponte Pais-
sandu Colón e Ponte Frai Bentos Puerto Unzué. No 
momento de abandonar o país, você deverá reali-
zar o trâmite correspondente para a restituição nos 
postos devidamente identificados.

Reembolso do IVA nos serviços turísticos presta-
dos a pessoas não residentes, pago por cartão de 
crédito ou débito emitidos no exterior. O bilhete 
emitido pelo POS deve incluir o desconto (Master 
Card às vezes não inclui o disconto no momento 
mas igualmente é feito). 

Os serviços incluídos são: Serviços grastronômi-
cos, quando forem prestados por restaurantes, 
bares, pubs, cafés, salões de chá e similares, ou 
por hotéis, motéis, hotéis-apartamentos, pousa-
das, férias turísticas, hotéis rurais, sítios turísticos 
e camping pousadas, desde que essas prestações 
não integrarem o conceito de hospedagem. Servi-
ços de catering para festas e eventos. 

Serviços para eventos não incluídos no ponto ante-
rior. Locação de veículos sem motorista. IVA Cero 
em Hotéis: O benefício é válido para estrangeiros 
que apresentem documento de identidade válido 
emitido no exterior. Este consumo fica faturado 
sem IVA. Portanto, o imposto não é cobrado, não 
gerando retorno.

Mercado de Artesanatos - Foto: Servicio de Turismo IM
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A música montevideana é filha 
dos diversos fluxos migratórios 
que constituíram a cidade como 
tal, dos imigrantes europeus 
à população trazida da África, 
passando pelo folclore crioulo. A 
estas raízes somam-se as cor-
rentes musicais globais contem-
porâneas, o que faz com que a 
música montevideana possua 
tanto uma forte identidade pró-
pria como um som fresco e atual.

Música recomendada
Murgas: Agarrate Catalina, Asal-
tantes con Patente, Curtidores 
de Hongos, Falta y Resto. Jaime 
Roos, Tabaré Cardozo, Edú Pitufo 
Lombardo.

Candombe: Rubén Rada, Eduar-
do Da Luz, 50 Llamadas (VA), An-
tología del Candombe (VA), Ma-
riana Ingold e Osvaldo Fattoruso, 
Grupo Cuareim, Calenda Beat.

Música popular: Eduardo Mateo, 
Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, 
Fernando Cabrera, El Sabalero, 
Los Olimareños, Larbanois & 
Carrero, El Príncipe.

Tango: Malena Muyala, Mónica 
Navarro, Maia Castro, Los Ma-
reados, Tabaré Leyton, Gabriela 
Morgade, Ricardo Olivera.

Novas Tendências: Bajofondo, 
Dani Umpi, Franny Glass, El Club 
de Tobi, Max Capote, Santé Les 
Amis, Mushi Mushi Orquesta.

MÚSICA EM 
MONTEVIDÉU

Rock: Buitres, La Vela Puerca, 
No Te Va Gustar, La Abuela Coca, 
Cuarteto de Nos, La Tabaré, 4 Pe-
sos de Propina, La Triple Nelson, 
Buenos Muchachos, Mandrake 
Wolf & Los Druidas.

Hip Hop fusão: Contra las Cuer-
das, Dostrescinco, La Teja Pride, 
AFC, Eli Al Mic.

Clúster de Música  
(+598) 29021572 
www.clusterdemusica.com.uy  
info@clusterdemusica.com

Promuy
www.promuy.wordpress.com 
prom.uy@gmail.com

Teatro de Verão - Foto: CdF (Centro de Fotografía)
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Cidade Velha
Casco Histórico Casa de Rivera. 
Rua Rincón 437 esq. Rua Misiones 
(+598) 29151051
www.museohistorico.gub.uy 

Museu Romântico  
(Casa de Montero). 
Rua 25 de Mayo 434 esq. Rua 
Misiones  - (+598) 29155361

Casa de Garibaldi. 
Rua 25 de Mayo 314 esq. Rua 
Colón - (+598) 29151051
www.museohistorico.gub.uy 

Casa de Governo  
(Palacio Estévez). 
Praça Independência 776. 
(+598) 1505902 

Centro Cultural de España. Rua 
Rincón 629 esq. Rua Bartolomé 
Mitre - (+598) 29152250
www.cce.org.uy 

Centro de Pesquisa, Documen-
tação e Divulgação das Artes 
Cênicas (CIDDAE). Rua Buenos 
Aires s/n esq. Rua Bartolomé 
Mitre - (+598) 1950 3323
www.teatrosolis.org.uy 

Espacio Cultural Al Pie de la 
Muralla. 
Rua Bartolomé Mitre 1464 esq. 
Rua 25 de Mayo - (+598) 29159343
www.alpiedelamuralla.com 

Museu Gurvich. 
Rua Sarandí 522 esq. Rua Treinta 
y Tres - (+598) 29157826
www.museogurvich.org 

Museu Histórico Cabildo.  
Rua Juan Carlos Gómez 1362 esq. 
Rua Sarandí - (+598) 19501474 
www.cabildo.montevideo.gub.uy 

Museu Andes 1972. 
Rua Rincón 619 esq. Rua Juan 
Carlos Gómez - (+598) 29169461
www.mandes.uy

Museu de Artes Decorativas  
(Palacio Taranco). 
Rua 25 de Mayo 376 esq. Rua 
Solís - (+598) 29156060
www.mec.gub.uy/museoartes-
decorativas

Museu das Migrações.  
Rua Bartolomé Mitre 1550 esq. 
Rua Piedras - (+598) 29165316
www.mumi.montevideo.gub.uy

Museu da Palavra. 
Rua Sarandí 430 esq. Rua Misio-
nes, andar 1 - (+598) 29152363

Museu Figari. 
Rua Rincón 619 esq. Rua Juan 
Carlos Gómez - (+598) 29157065
www.museofigari.gub.uy

Museu do Carnaval 
(visitan interativas)
Av. Rambla 25 de Agosto 218 esq. 
Rua Pérez Castellano 
(+598) 29165493
www.museodelcarnaval.org

Museu Numismático.  
Av. Ing. Fabini 777 esq. 
Av. Uruguay - (+598) 1967 int. 2452

Museu Tammaro. 
Rua Juncal 1429 esq. Rua 25 de 
Mayo - (+598) 29159915
www.tammaro.com.uy

Museu Histórico Nacional (Casa 
de Lavalleja). 
Rua Zabala 1469 esq. Rua 25 de 
Mayo - (+598) 29151028

Mausoléu General José Artigas. 
Praça Independência.  
(+598) 150 6510

MUSÉUS, CENTROS 
DE EXPOSIÇÕES E 
CENTROS CULTURAIS
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Palácio Salvo. 
Praça da Independência 848 esq. 
Av. 18 de Julio (+598) 29001204 
(+598) 9949931

Museu do Tango 
Praça da Independência 848 esq. 
Av. 18 de Julio - (+598) 95433153

Museu Torres García. 
Rua Sarandí 683 esq. Rua Bacacay 
(+598) 29162663
www.torresgarcia.org.uy

Museu de Arte Precolombino e 
Indígena (MAPI).  
Rua 25 de Mayo 279 esq. Rua Pé-
rez Castellano - (+598) 29169360
www.mapi.uy

Teatro Solís. 
Rua Reconquista s/n esq. Rua Bar-
tolomé Mitre - (+598) 1950 3323
www.teatrosolis.org.uy

Centro e Cordón 
Centro de Exposiciones SUBTE. 
Plaza Fabini s/n  
(+598) 29087643
subte.montevideo.gub.uy

Centro de Fotografía (CDF)  
Av18 de Julio 885 esq. Rua Con-
vención - (+598) 1950 7960
cdf.montevideo.gub.uy

Espácio de Arte Contemporâneo. 
Rua Arenal Grande 1930 esq. Rua 
Miguelete - (+598) 29292066 
www.eac.gub.uy

Museu de Historia del Arte 
(MUHAR).  
Rua Ejido 1326 esq. Av. 18 de Julio 
(+598) 1950 2191
museo.muhar@imm.gub.uy

Museu Militar 18 de Mayo de 1811
Rua Soriano 1090 esq. Rua Para-
guay  (+598) 29001983
dptoeehh@ejercito.mil.uy

Museu do Azulejo.
Rua Yí 1444 esq. Rua Mercedes
(+598) 29023332
azulejo.montevideo.gub.uy

Museu do Automóvil. 
Rua Colonia esq. Rua Yí, piso 6
(+598) 29024792 int. 823

Museu do Gaúcho. 
Av. 18 de Julio 998 esq. Rua Julio 
Herrera y Obes - (+598) 29008764

Fundação Mario Benedetti.
Rua Joaquín de Salterain 1293 esq. 
Rua Guaná - (+598) 24071490

Museu do Cannabis de 
Montevideo.  
Rua Durazno 1784 esq. Rua Yaro 
(+598) 24103269

Museu de Peñarol. 
Rua Magallanes 1721 esq. Rua 
Cerro Largo - (+598) 24011891
www.peñarol.org

Museu Pedagógico José Pedro 
Varela. 
Praça Cagancha 1175
(+598) 29004744
www.cep.edu.uy

Museu y Centro de Documenta-
ção de AGADU (Asociação Geral 
de Autores do Uruguai).
Rua Canelones 1122 esq. Rua 
Paraguay   (+598) 29003188
www.agadu.com.uy
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Aguada e Goes 
Torre das Telecomunicações  
(ANTEL).  
Rua Guatemala 1075 esq. Rua 
Paraguay - (+598) 29288517
www.antel.com.uy

Palácio Legislativo. 
Avenida de las Leyes 
(+598) 1422528

Centro Cultural Rodoviaria Goes. 
Av. Gral. Flores esq. Rua Domingo 
Aramburú (+598) 1950 7177
www.culturalgoes.montevideo.
gub.uy

Parque Rodó, Punta Carretas, 
Pocitos e Buceo
Casa Villamajó. 
Rua Domingo Cullen 895 esq. 
Rua Sarmiento - (+598) 27111232
www.fadu.edu.uy/museo-casa-
-vilamajo

Museu Nacional de Artes 
Visuais. 
Rua Tomás Giribaldi 2283 esq. 
Rua Julio Herrera y Reissig 
(+598) 27116054
mnav.gub.uy

Museu Zorrilla.  
JRua José Zorrilla de San Martín 
96 esq. Rua Tabaré
(+598) 27101818

Espaço Cultural Castelo 
Pittamiglio. 
Av. Rambla Gandhi 633 esq. Av. 21 
de Setiembre - (+598) 27101089 
www.castillopittamiglio.com

Museu Oceanográfico Dámaso 
A. Larrañaga. 
Av. Rambla República de Chile 4215
(+598) 26220258

Museu Naval.  
Av. Rambla Charles de Gaulle s/n, 
esq. Av. Luis Alberto de Herrera 
(+598) 26221084
www.armada.gub.uy

Museu da Arma de Engenhei-
ros, Aduana de Oribe. 
Av. Rambla Armenia 3975 esq. 
Rua Roberto Riveros
(+598) 26221480

Planetário. 
Av. Gral. Rivera 3275 esq. Rua 
Dolores Pereira de Rosell 
(+598) 26229110

Parque Batlle e La Blanqueada
Museu do Futebol. 
Avenida Ricaldoni. Tribuna Olím-
pica do Estádio Centenário
(+598) 24801259
www.estadiocentenario.com.uy

Clube Nacional de Futebol. 
Avenida 8 de Octubre 2847 esq. 
Rua Jaime Cibils - (+598) 24873636 
www.nacional.com.uy

Carrasco 
Espaço Ciência .  
Rua Bolonia entre Avenida Itália 
e María Luisa Saldún 
(+598) 26013724 int. 1170
www.latu21.latu.org.uy/espa-
cio_ciencia/es/

Fundação Iturria. 
Rua Gral. French 2404 esq. Av. 
Horacio Acosta y Lara 
(+598) 26001752
www.iturria.com.uy

Museu e Parque Fernando 
García. 
Av. Camino Carrasco 7005 esq. 
Rua Santa Mónica
(+598) 26019228

Prado, Colón e Cerro 
Fortaleza do Cerro General 
Artigas. 
Cerro de Montevidéu
(+598) 23136719

Museu da Memória (MUME) 
Av. de las Instrucciones 1057 
esq. Rua General Haig
(+598) 23555891
museodelamemoria.org.uy

Museu Atilio Lombardi (Jardím 
Botânico). 
Av. 19 de Abril 1181 esq. Valdense  
(+598) 23364005

Museu de Bellas Artes Juan 
Manuel Blanes 
Av. Millán 4015 esq. Rua Pierre 
Fossey (+598) 23362248
blanes.montevideo.gub.uy

Jardim Japonês. 
Av. Millán 4015 esq. Pierre Fos-
sey (atrás do Museu Blanes)

Jardim Botânico 
Av. 19 de Abril 1181 esq. Rua 
Valdense - (+598) 23364005

Museu do Colegio Pío. 
Av. Lezica 6375 esq. Rua Gua-
nahany - (+598) 23228077
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Montevidéu é um território ideal para se realizar todo 
o tipo de produções audiovisuais com comodidade e 
segurança. A cidade permite acessar locações muito 
diversas: edifícios contemporâneos, modernismo do 
século XX, entornos coloniais, parques com frondo-
sos espços verdes e uma cadeia de praias ao longo 
de 20 km de orla. A menos de uma hora do centro da 
cidade se pode acessar paisagens rurais, produção 
agrícola e reservas naturais.

A Cidade Velha, o espço mais utilizado para filma-
gens nos últimos anos, foi cenário de inúmeros 
comerciais publicitários nacionais e internacionais 
e prodções cinematográficas.

Essa variedade de locações se combina com ser-
viços de alto nível e uma ampla infraestrutura de 
filmagem, o apoio de talentosos profissionais e a 
possibilidade de se ter acesso a equipamento téc-
nico estado da arte em nível internacional.

Como incentivo para o desenvolvimento de projetos 
no Uruguai, os serviços de produção para o exterior 
e as coprodções audiovisuais estão isentas de im-
postos (I.V.A. 22%).

No Guia de Locações de Montevidéu, pode-se en-
contrar uma grande variedade de locações com 
fotografias, informação geral e condições de uso: 
http://locaciones.montevideo.gub.uy/es/catalogo-
-locaciones-es

Produção cinematográfica
Nos últimos anos se deu um processo de consoli-
dação da produção áudio-visual nacional caracteri-
zado pela continuidade e pela qualidade. Em forma 
sustentada, filmam-se longa-metragens nacio-
nais, que, por sua vez, são estreadas no circuito 
comercial e em outras janelas de exibição.

O esforço de profissionalização e especialização 
do setor se traduz na participação dos filmes uru-
guaios em festivais internacionais como Cannes, 
São Sebastião, Berlim, Roterdã, Biarritz e Miami, 
dentre outros, com a obtenção de numerosos prê-
mios e reconhecimentos.

Para mais informação:
www.locaciones.montevideo.gub.uy

MONTEVIDÉU 
COMO PRAÇA DE 
FILMAGENS
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Sinergia Design - Store de Mobiliario.
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Altamira Objetos e Equipamento. 
Objetos y equipamiento. Rincón 701 esq. Juncal                      
(+598) 29030817

Avenida Sanfys. Yaguarón 1335 esq. 18 de Julio. 
Lojas: Noble, Todocabeza, Tienda Rara, Dani Vaa-
monde, Malibú, Ricco Cafe, Opa! Sietemilimetros, 
Boogieland, las chiquilinas e AlmaZen-Brixton.

Estudio Roggia. Soriano 813 - (+598) 29015771

Galería de Arte Diana Saravia. Carlos Quijano 1288 
bis - (+598) 29018401 - www.dianasaravia.com.uy

Galería SOA. Arte Contemporáneo. Constituyente 
2046 - (+598) 95 953 666 - (+598) 99 294 221  
Visitas con cita previa.  
info@soa.com.uy- www.soa.com.uy

La Pasionaria. Reconquista 587 - (+598) 29156852

Bazar La Ibérica. Rua Rincón 711 esq. Rua Juncal 
(+598) 29016051

Manos del Uruguay. San José 1111 esq. Paraguay
(+598) 29004910

Menini Nicola. Loja.  San José 967 loc. 5  
(+598) 29000104

Misura. Luis de la Torre 593 bis - (+598) 27113678

Paseo Rostand. 
Rostand entre Sáenz e Otero (Carrasco)

Punto Arte. 
San José 1333 - (+598) 29086960

Quiroga-Quiroga. Joaquín de Salterain 994  
(+598) 24108780

Sietemilímetros. Loja de objetos. 
Convención 1308 - (+598) 29009582 

Sinergia Design. Colonia 2235 
www.sinergia.uy/design 

Srta. Peel. 21 de setembro 2866 - (+598) 27102766

GUIA PARA DESFRUTAR DO  

DESIGN EM 
MONTEVIDÉU

Sinergia Design - Store de Mobiliario.
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Janeiro 
Grande Prêmio Ramírez   
Parada Inaugural de Carnaval 
Parada de San Baltasar (Candombe)

Fevereiro 
Parada de Llamadas (Candombe)  
Concurso Oficial de Agrupações Carnavalescas
Celebração de Iemanjá, Virgem do Mar

Março 
Festival da Vindima

Abril 
Festa Crioula do Prado
Semana da Cumparsita
Festival Cinematográfico do Uruguai
Maratona da Montevidéu

Maio 
Montevidéu + Museus

Junho 
Festa do Tannat e o Cordeiro
Noite do San Juan
Mês do Desenho
Festa do Orgulho LGBT

Julho 
Férias de Julho
Montevidéu Sub-Sede da Copa Mundial do Tango
DocMontevidéu

Agosto 
Noite da Nostalgia
Festival Tango Vivo
Lançamento da Temporada do Ópera no Solis

Setembro 
Mês da Diversidade
Parada da Diversidade última sexta feira de setembro
Crioula do Prado
Festival de Cinema Llamale H

Outubro
Dia do Patrimônio
Festival Viva o Tango
Feira do Livro
Encontro das tradições crioulas

Novembro 
Encontro Murga Jovem

Dezembro 
Maratona de São Felipe e Santiago
Dia Nacional do Candombe
Museus na Noite

AGENDA
CULTURAL ANUAL

Criolla del Prado - Foto: Servicio de Turismo IM
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Sua localização estratégica no MERCOSUL e um 
alto nível de infraestrutura e serviços fazem de 
Montevidéu uma cidade capital constantemente 
escolhida como sede de importantes eventos.

O Turismo de Reuniões no Uruguai continua cres-
cendo e especializando-se, apostando em um 
melhor posicionamento e a profissionalização do 
setor. O segmento está em pleno desenvolvimen-
to e incrementou sua infraestrutura nos últimos 
anos, com a incorporação do LATU, o renovado 
Teatro Solís e o moderno Auditório Adela Reta do 
Sodre, entre as obras mais significativas. Ao mes-
mo tempo, Montevidéu possui uma oferta hoteleira 
de primeiro nível, que inclui as principais cadeias 
internacionais.

Benefícios de realizar Congressos em Montevidéu: 
Entre as vantagens competitivas do país para o se-
tor, destacam-se a isenção do I.V.A. para Congres-
sos Internacionais para todas as salas e serviços 
conexos; uma política de estímulo à captação de 
congressos; o protocolo S.O.S., que oferece apoio 
econômico às associações e entidades que apre-
sentarem o Uruguai como sede; Organizadores 
Profissionais de Congressos (OPC) de alto nível, e 
serviços e tecnologia de ponta.

Associação Uruguaia de Organizadores de Con-
gressos, Feiras, Exposições e Afins (AUDOCA). 
 Alzáibar 1305 of. 102 - (+598) 29160900
www.audoca.com - info@audoca.com

TURISMO DE 
REUNIÕES

Ministério de Turismo - Foto: Leonardo Correa
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Montevidéu oferece aos turistas a oportunidade 
de ter acesso ao ensino do idioma espanhol com a 
finalidade de fornecer ferramentas lingüísticas, fa-
cilitando o acesso à cultura e à sociedade através 
da sua linguagem. Esta atividade é realizada pelo 
Grupo de Turismo Idiomático, que conta com escolas 
e professores especializados no ensino do idioma 
espanhol, adequando-se às necessidades particula-
res de cada visitante. Todas as escolas dão ênfase 
especial à realização de atividades fora da sala de 
aula, já que são estas que vincularão diretamente 
o participante com a cultura uruguaia. Além de mi-
nistrar uma língua, cada escola realiza um trabalho 
global com cada um dos seus aprendizes.

Academia Uruguay. Juan Carlos Gómez 1408 (+598) 
29152496 - info@academiauruguay.com 
www.academiauruguay.com 

Casa do Brasil. Blvr. España 2469
(+598) 27066738 - info@casadobrasil.com.uy 
www.casadobrasil.com.uy

International House, Instituto London. Av. Brasil 2831 
(+598) 27096774 info@ihmontevideo.com  
www.ihmontevideo.com

La Herradura Spanish School.  
Joaquín de Salterain 1240 - (+598) 24097894 
info@spanish-herradura.com 
www.spanish-herradura.com

TURISMO 
IDIOMÁTICO
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Para os montevideanos a diversidade é um valor 
que se expressa em sua arquitetura colonial e 
moderna, nas propostas gastronômicas, em sua 
oferta de alojamento e em sua gente. Um grupo 
de empreendedores privados diretamente relacio-
nados com a comunidade LGBT formou a MESA de 
Turismo Gayfriendly de Montevidéu, para ofertar 
ao turista LGBT o melhor serviço profissional e per-
sonalizado, de modo que sua experiência em Mon-
tevidéu seja inesquecível.

Com vocação aberta à região e ao mundo, o Uru-
guai teve desde inícios do século XX uma legislação 
social avançada no reconhecimento dos direitos 
trabalhistas e sociais. Hoje, esta legislação se com-
pleta com a promulgação das leis de anti-discri-
minação, de mudança de sexo cadastral, de união 
concubinária, de adoção, e, desde abril de 2013, de 
Matrimônio Igualitário, visando proteger melhor os 
direitos humanos e construir uma cidade mais in-
clusiva e respeitosa da diversidade.

Informação Turística
- Friendly Point e Câmera de Comércio e Negó-
cios LGBT de Uruguai. (+598) 97989359  
friendlypoint@yahoo.com - fanpage:@friendlypoint 
- Friendly Map - www.friendlymap.com.uy

Pubs e Restaurantes 
- Il Tempo Club. Av. Gonzalo Ramírez 2121 bis esq. 
Rua Joaquín de Salterain  
- Caín Dance Club. - Rua Cerro Largo 1833 esq. 
Rua Arenal Grande  - www.caindance.com 
- Chains Pub. Rua Soriano 827 esq. Rua Andes

Estética e Saúde 
- Horus Sauna.   
Rua Julio Herrera y Obes 1240 esq. Rua Soriano
(+598) 29022376 - www.saunahorus.com 
- Toronto Sauna. Rua Tacuarembó 1531 esq. Rua 
Colonia - (+598) 24031806 - www.toronto.com.uy 

Rádios de diversidade
- Bulo FM. www.bulofm.com

Alojamento
- Hotel Holiday Inn. Colonia 823 - (+598) 29020001 
- My Suites Hotel. Benito Blanco 674  
(+598) 27123434 - www.mysuites.com.uy 
- Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa. 
Rambla República de México 6451   
(+598) 26046060 - www.sofitel.com

Transporte 
- Carrasco Traslada. Alejandro Schroeder 6472 loc. 6 
(+598) 26002011 - www.carrascotraslada.com.uy  
- Remisat. Blvr. Artigas 1919 of 1001 
(+598) 24018241 - www.remisat.com.uy 
- Alamo Rent a Car. Rondeau 1719   
(+598) 29243225 - (+598) 29291147 
reservasalamo@olecram.com.uy - www.alamo.com

Vários
El Milongón. Gaboto 1810 esq. La Paz
(+598) 29240594 - www.elmilongon.com.uy

Eventos 
Festival de Cinema Llamale H. www.llamaleh.org 
(en setiembre, Mes de la Diversidad)

TURISMO 
GAYFRIENDLY
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A cidade oferece diversos espaços urbanos e natu-
rais de alto valor paisagístico e cultural, propícios 
para serem percorridos de bicicleta. Sugere-se 
percorrer os quase 30km de rambla que cercam os 
bairros Sur, Palermo, Parque Rodó, Punta Carretas, 
Pocitos, Buceo, Malvín, Punta Gorda e Carrasco.

Passeios & Aluguel de Bicicletas 
Orange Bike. Rua Pérez Castellano 1417 bis esq. 
Rua 25 de Mayo. (+598) 91366377 - (+598) 29088286 

LV Bicicletas. Rua Florida 1205 esq. Rua Canelones 
(+598) 29010792 

Bike Tours Uruguay. (+598) 99591519
www.biketoursuruguay.com
alicia@biketoursuruguay.com

Urubike. Rua Yacaré 1583 esq. Rua Piedras 
(+598) 97984175 - (+598) 97984175
www.urubike.com.uy
 
MOVETE. Sistema Público de Bicicletas. 
www.movete.montevideo.gub.uy

MONTEVIDÉU DE 
BICICLETA

NÁUTICA
Porto do Buceo
O Porto do Buceo é um um dos pontos de maior de-
senvolvimento náutico da cidade. Conta com mais 
de trezentas embarcações em amarras sendo 80% 
veleiros; cinco amarras de franquia para navios de 
passagem, serviço de embarque durante as 24 hs. 
e um grande varadouro com possibilidade de pintura 
e de diversos reparos.
Fone: (+598) 2622 1221 - www.ycu.org.uy 
info@ycu.org.uy
 
Porto de Santiago Vázquez 
Localizado sobre o Rio Santa Lucia, próximo à desem-
bocadura no Rio da Prata. Presta serviços privados de 
amarração.

GOLFE
Para os amantes do golfe, Montevidéu conta com 
dois campos de nível internacional em um entorno 
excepcional sobre o Rio da Prata.

Clube de Golfe do Uruguai. Blvr. Artigas 379
(+598) 27101721 - www.cgu.com.uy 

Clube de Golfe do Cerro. Punta de Lobos s/n
(+598) 23111305 - www.clubdegolfdelcerro.com
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Viví el barrio Pocitos. 
É um convite para caminhar por 
Pocitos durante uma hora e meia 
e, ao mesmo tempo, viajar pelo 
tempo mais de um século, através 
da paisagem arquitetônica, com 
um relato que alinhava lugares e 
pessoas com histórias e anedotas.  
(+598) 98544329
www.facebook.com/vivielbarrio-
pocitos 
vivielbarriopocitos@gmail.com

Passeios Fortificados Al Pie de 
la Muralla.
Percorridos através dos restos 
visíveis das fortificações colo-
niais do centro histórico de Mon-
tevidéu. Atividades ideais para 
fazer ao longo do ano que nos 
dão uma idéia clara de como a 
cidade fortificada era com suas 
paredes e fortaleza militar, seu 
relacionamento com o porto e a 
baía. Opções: “Las Fortificacio-
nes Bajo las Antorchas”; “Las 
Fortificaciones Invosibles”; “De 
Cubo a Cubo”; “Montevideo In-
quietante”.

Bereshit. 
“A Experiência Judaica” - Oferece 
uma fascinante viagem às ori-
gens da imigração judaica no Uru-
guai e o processo de formação da 

comunidade, visitando diferen-
tes bairros da cidade e visitando 
os sítios mais emblemáticos do 
“Montevidéu Judeu”. 
Pré-coordenação: 
(+598) 92457954
info@jewishexp.com
www.jewishexp.com
Facebook: jewishexp

Cardinal Sur. Organização de 
passeios temáticos para os 
amantes do Tango e a Milonga. 
Os visitantes têm a possibilidade 
de participar das aulas de Tango, 
milongas tradicionais e shows e 
festivais de Montevidéu, acom-
panhados de guias 
especializados. 
(+598) 91494094 - (+598) 99471798 
cardinalsururuguay@gmail.com 
http://cardinal-sur.wixsite.com/
cardinal-sur 

Visitas guiadas - Manhãs no Pa-
lácio Salvo. 
O Palacio Salvo é o edifício mais 
emblemático de Montevidéu e é 
habitado por mais de 1.000 pes-
soas. Percorrer seu interior é 
fazer uma viagem ao passado, o 
que nos leva às origens do tan-
go mais famoso: La Cumparsita. 
Sua arquitetura surpreendente, 
seus valores patrimoniais e sua 

OUTRAS 
PROPOSTAS DE 
INTERESSE 

relação com a história e a cultura 
da cidade levam a ser declarado 
Monumento Histórico Nacional. 
(+598) 99949931
mananasenelsalvo@gmail.com 
Facebook: visitasenelsalvo 

Visitas noturnas no Palácio Salvo. 
Todas as quartas-feiras, o edifício 
é visitado através das histórias 
misteriosas contadas pelos vizi-
nhos. Reservas: (+598) 99949931

Jogos Mentais - Uma aventura 
no mundo real. 
Rua Canelones 839 esq. Rua 
Andes (+598) 29041117  
uruguay@solojuegosmentales.com  
www.juegosmentales.uy  
Facebook: JuegosMentalesMon-
tevideo 

Associação de Guias de Turismo 
de Montevidéu. 
Circuitos histórico - culturais, 
atrações naturais e compras, 
dentre outros. Línguas: caste-
lhano, inglês, francês, italiano, 
português, alemão, hebreu
(+598) 22153462 
(+598) 23360551 
(+598) 98770559
agtmguias@hotmail.com 
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Bios. (+598) 29001010 - www.biosportal.com 

Colegio Gato Dumas. (+598) 24876263 - www.gatodumas.com.uy 

Instituto Crandon. (+598) 24873375 - www.crandon.edu.uy 

Instituto Kolping. (+598) 24860060 - www.institutokolping.edu.uy 

Universidad Católica. (+598) 24872717 ramais 326 y 327 - www.ucu.edu.uy 

Universidad de la República. (+598) 24091104 - www.fhuse.edu.uy 

Universidad ORT. (+598) 29021505 - www.ort.edu.uy 

UTU (Universidade do Trabalho do Uruguai). (+598) 800 8155 - www.      
utu.edu.uy

ESTUDAR TURISMO, 
HOTELARIA E 
GASTRONOMIA EM 
MONTEVIDÉU

Associação de Intérprete-Guias, 
e Guias do Uruguai. 
Desde 1968, guias de turismo pro-
fissionais, bilíngues
(+598) 27103312 
www.aigu-uruguay.org.uy
info@aigu-uruguay.org.uy 

Passeio Bairro Sur Candombe. 
Saída na Rua Zelmar Michelini esq. 
Rua Durazno - Contato e reservas: 
(+598) 94113053
paseobarriosurcandombe@gmail.
com

Free Walking Tour da 
Cidade Velha. 
Ponto de encontro: Praça da In-
dependência, segunda a sábados 
www.freewalkingtour.com.uy

Curioso Free Walking Tour 
Cidade Velha. 
Ponto de encontro: Praça da In-
dependência, segunda a sábados
www.curiosofreetour.com.uy 

Curioso Free Walking Tour 
Punta Carretas. 
Ponto de encontro: porta do Sho-
pping Punta Carretas, segunda 
até sábados
www.curiosofreetour.com.uy 

Circuito Religioso e Esotérico. 
Contato e reservas: 
(+598) 97000186 
rosario.bianco@planet.uy
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Abtour Viajes.
Río Negro 1394 andar 4
(+598) 29085152
info@abtour.com.uy
www.abtour.com.uy

ANDA Turismo.
Arenal Grande 1570 esq. Colonia
(+598) 24000714 int. 3522
sturismo@anda.com.uy
www.anda.com.uy

Bueme’s DMC.
Colonia 979 esq. Río Branco
(+598) 29021050
incoming@buemes.com.uy
www.buemes.com.uy

Buquebus.
Rambla 25 de Agosto esq. Yacaré
(+598) 29168801
rgarcia@buquebus.com.uy
www.buquebus.com.uy

Cecilia Regules.
Bacacay 1334 esq. Sarandí 
Escritório C
(+598) 29163011
cecilia@ceciliaregulesviajes.com 
www.ceciliaregulesviajes.com

Creditravel Viajes y Turismo.
Av. 18 de Julio 1006 Escritório 602
dgarcia@creditravel.net
www.creditravel.net

Cynsa Uruguay.
Avda. Sarmiento 2686 - Esc. 1001
(+598) 27169019 - (+598) 27169121
contacto@amestoyuruguay.com
www.amestoyuruguay.com

Daniel Reyes.
Colonia 892 Escritório 601
(+598) 22019075
ventas@danielreyes.com.uy
www.danielreyes.com.uy

Dcom Travel.
Edificio Torre Libertad - Plaza 
Cagancha 1335 Escritório 1004
(+598) 29011335
receptivo@dcomtravel.com
www.dcomtravel.com

Lares Tour.
Wilson Ferreira Aldunate 1322 
Escritório 14
(+598) 29019120
info@lares.com.uy
www.larestours.com.uy

LB TOUR.
Carlos Quijano 1333 Escritório 905
(+598) 29007159 
ventas@lbtour.com.uy
www.lbtour.com.uy
 
MAC TRAVEL.
Paraguay 1321, Andar 3
(+598) 29025797
incoming@mactravel.com.uy
www.mactravel.com.uy

Martin Travel.
Av. 8 de Octubre 2355 Escritório 804
(+598) 24006079
martin@martintravel.com.uy
www.martintravel.com.uy

AGÊNCIAS DE 
VIAGENS

Perspectiva M&T.
Solano Antuña 2825 esq. Roque 
Graseras  
(+598) 27107010
info@perspectiva.com.uy - co-
municacion@perspectiva.com.uy
www.perspectiva.com.uy

Personal Operadora.
Pilcomayo 5193
(+598) 26137626
laura@personaloperadora.com.uy
www.personaloperadora.com.uy

South American Tours.
Buenos Aires 618 Andar 2  
Escritório 201
(+598) 29160050
uruguay@southamericantours.com
www.southamericantours.com

Transhotel Uruguay.
Acevedo Díaz 1671 esq. Colonia
(+598) 24029935
info@transhotel.com.uy
transhotel.com.uy

Turisport.
San José 930 esq. Wilson Ferrei-
ra Aldunate
(+598) 29020829
incoming@turisport.com.uy
www.turisport.com.uy

Viajes Halcon.
Potosi 1657. Escritório 001 
Potosi Business Park
(+598) 26044310
info@viajeshalcon.com.uy 
www.viajeshalcon.com.uy
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Hoteis 5 estrelas 
Hotel Belmont House. 
Av. Rivera 6512 esq. Rua Jude
(+598) 26000430
belmont@belmonthouse.com.uy
www.belmonthouse.com.uy 

Hyatt Centric Montevideo. 
Av. Rambla República del Perú 
1479 esq. Rua Basilio Pereyra de la 
Luz (+598) 26211234
montevideo.centric@hyatt.com 
www.hyattcentricmontevideo.com.uy 

Radisson Montevideo. Victoria 
Plaza 
Praça da Independência 751   
(+598) 29020111
reservas@radisson.com.uy
www.radisson.com.uy 

Sheraton Montevideo Hotel.  
Rua Victor Soliño 349 esq. Rua Boli-
var Balinas (+598) 27102121
sheraton.montevideo@sheraton.com
www.sheraton.com 

Sofitel Montevideo  
Casino Carrasco & Spa.   
Av. Rambla República de Mexico 
6451 esq. Av. Alfredo Arocena
(+598) 2604 6060
reservation@sofitel.com
www.sofitel.com 

Hilton Garden Inn Montevideo. 
Av. Dr. L. Bonavita - Montevideo 
Shopping
(+598) 26238000
mvdmv_res@hilton.com
www.hiltonhotels.com 

Hotel Esplendor Montevideo. 
Wyndham Grand Hotel.  
Rua Manuel Errasquin 2370
(+598) 27117711 - (+598) 27144090 
reservas@esplendormontevideo.com
www.esplendorhoteles.com

Hoteis 4 estrelas 
After Hotel.  
Rua Arturo Pratt 3755 esq. Rua 
Tomás de Tezanos 
(+598) 26282828
info@afterhotel.com.uy
www.afterhotel.com.uy

Hotel Armon Suites.
Av. 21 de Setiembre 2885 esq. Rua 
Pedro F. Berro
reservas@armonsuites.com.uy  
www.armonsuites.com.uy

Balmoral Plaza Hotel. 
Praça Cagancha 1126
(+598) 29022393
reservas@balmoral.com.uy 
www.balmoral.com.uy

Best Western Pedro Figari. 
Av. Rambla República de México 6535 
esq. Rua Potosí - (+598) 26008824
reservas@hotelpedrofigari.com
www.hotelpedrofigari.com 

Hotel Cala di Volpe. 
Av. RamblaM. Gandhi 205 esq. Rua 
Parva Domus - (+598) 27102000 
hotel@hotelcaladivolpe.com.uy
www.hotelcaladivolpe.com.uy 

Crystal Palace Hotel.
Av. 18 de julio 1210 esq. Rua Carlos 
Quijano (+598) 29004645
reservas@cristalpalacehotel.com.uy
www.crystalpalacehotel.com.uy 

Crystal Tower. 
Rua Aquiles Lanza 1323 esq. Rua 
San José (+598) 29048535
gerencia@grupocrystal.uy
www.crystaltowerhotel.com.uy 

Hotel Days Inn Montevideo. 
Rua Acevedo Díaz 1821 esq. Av. La 
Paz (+598) 24004840
reservas@daysinn.com.uy
www.daysinn.com.uy 

Dazzler Montevideo.  
Av. 21 de Setiembre 2752 esq. Rua 
Luis de la Torre - (+598) 27160000 

HOTÉIS 
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Don Boutique Hotel.  
Rua Piedras 234 esq. Rua Pérez 
Castellano (+598) 29159999
reservas@donhotel.com.uy
www.donhotel.com 

Hotel Embajador. 
Rua San José 1212 esq. Rua Zelmar 
Michelini (+598) 29020012
reservas@hotelembajador.com.uy 
www.hotelembajador.com.uy

Esplendor Hotel Montevideo.  
Rua Soriano 868 esq. Rua Conven-
ción (+598) 29001900
frontdesk@esplendormontevideo.com
www.esplendormontevideo.com

Four Points by Sheraton
Montevideo.  
Rua Ejido 1275 esq. Rua San José
(+598) 29017000
reservaciones.montevideo@four 
points.com
www.fourpoints.com

Hotel Gema Suites.  
Rua Roque Graseras 644 esq. Av. 21 
de Setiembre - (+598) 27163171
www.gemaluxurysuiteshotel.com.uy
info@gemaluxurysuiteshotel.com.uy 

My Suites Boutique Hotel & 
Wine Bar. 
Rua Benito Blanco 674 esq. Av. 21 
de Setiembre - (+598) 27123434 
info@mysuites.com.uy
www.mysuites.com.uy 

NH Columbia.  
Av. Rambla Gran Bretaña 473 esq. 
Rua Misiones - (+598) 29160001
nhcolumbia@nh-hotels.com 
www.nh-hoteles.es
 
Hotel Oliva.  
Rua García Cortinas 2371 esq. Br. 
Artigas - (+598) 27113333
www.olivahotel.com 

Palladium Business Hotel.  
Rua Tomás de Tezanos 1146 esq. 
Rua Arturo Pratt - (+598) 26288484
reservas@palladiumhotel.com.uy 
www.palladiumhotel.com.uy 

Plaza Fuerte Hotel.
Rua Bartolomé Mitre 1361 esq. Rua 
Sarandí - (+598) 29156651
info@plazafuerte.com
www.plazafuerte.com

Pocitos Plaza Hotel. 
Rua Juan Benito Blanco 640 esq. 
Av. 21 de Setiembre 
(+598) 27123939
reserva@pocito splazahotel.com.uy
www.pocitosplazahotel.com.uy

Puerto Mercado Hotel.
Rua Cerrito 262 esq. Rua Pérez 
Castellano - (+598) 29166116
reservas@puertomercadohotel.com.uy
www.puertomercadohotel.com.uy 

Hotel Regency Suites. 
Rua Gabriel Otero 6428 esq. Rua 
Cambara - (+598) 26001383
info@regency.com.uy
www.regency.com.uy 

Regency Golf Hotel.  
Rua Solano Garcia 2473 esq. Rua 
José Ellauri - (+598) 27104444 
info@regencygolf.com.uy
www.regencygolf.com.uy 

Hotel Regency Park.
Ruta 8 Km 17- Jacksonville
(+598) 25170101
reservas@regencypark.com
www.regencypark.com.uy 

Hotel Regency Rambla.
Av. Rambla República de México 
6079 esq. Rua José Cúneo
(+598) 26015555
info@regencyrambla.com.uy
www.regencyrambla.com.uy 

Hotel Regency Way.  
Av. Rivera 3377 esq. Rua Julio 
César - (+598) 26287777
reservas@regencyway.com.uy 
www.regencyway.com.uy 

Tryp Montevideo Hotel.
Rua Héctor Miranda 2361 esq. 
Bulevar Artigas - (+598) 27103800
tryp.montevideo@melia.com

Hotel Vivaldi. 
Rua Blanca del Tabaré 2903 esq. 
Rua José Ellauri - (+598) 27140000 
gerencia@vivaldihotel.uy 
vivaldihotel.uy 

Hotel Cottage. 
Rua Miraflores 1360 esq. Rua Y. 
Rodríguez - (+598) 26001111
reservas@hotelcottage.com.uy 
www.hotelcottage.com.uy

Hotel Cottage Buceo.
Rua José Agustín Iturriaga 3568 
esq. Av. Rambla Armenia
(+598) 26286262
reservasbuceo@hotelcottage.com.uy
www.hotelcottage.com.uy

Axsur Hotel. 
Rua Misiones 1260 esq. Rua Re-
conquista - (+598) 29162747
info@axsurhotel.com
www.axsurhotel.com

Aloft Montevideo.  
Rua Víctor Soliño 350
(+598) 27161111
reservas@sheraton.com
www.aloftmontevideo.com

Hoteis 3 estrelas 
Holiday Inn. 
Rua Colonia 823 esq. Rua Florida
(+598) 29020001
reservas@holidayinn.com.uy 
www.holidayinn.com.uy 
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Intercity Premium Montevideo. 
Rua Ibiray 2398 esq. Rua Echeverría 
Z (+598) 27116500 
reservas@intercityhoteles.com.uy 
 
Hotel Lafayette.  
Rua Soriano 1170 esq. Rua H. Guti-
érrez Ruiz - (+598) 29024646 
info@lafayette.com.uy 
www.lafayette.com.uy 

Martí Apart Hotel. 
Rua J. Martí 3325 esq. Rua Pedro F. 
Berro (+598) 27096070
comercial@hotelmarti.com
www.martiaparthotel.com.uy 

Massini Suites. 
Rua Massini 3288 esq. Rua Pedro 
F. Berro - (+598) 27097090
www.massinisuites.uy 

Palm Beach Plaza. 
Rua J. Zudañez 2881 esq. Rua B. 
Blanco - (+598) 2710 8784
reservas@hotelpalmbeach.com.uy 
www.hotelpalmbeach.com.uy

Hotel Bit Design.  
Rua Ramón Fernández 265 esq. Rua 
García Cortinas - (+598) 27123455 
reservas@bitdesignhotel.com 
www.bitdesignhotel.com

Hotel 27 Suites. 
Rua Juan María Pérez 2957 esq. Rua 
Francisco Vidal - (+598) 27112929
recepcion@27suites.com
www.27suites.com

Hotel Alma Histórica.
Rua Solís 1433 esq. Rua Praça 
Zabala - (+598) 29147450
info@almahistoricahotel.com
www.almahistoricahotel.com

Alvear Hotel. 
Rua Yí 1372 esq. Rua Colonia 
(+598) 29020244
recepcion@alvearhotel.com.uy
www.alvearhotel.com.uy 

Austral Hotel Montevideo. 
Rua Héctor Gutiérrez Ruiz 1296 
esq. Rua San José 
(+598) 29020108
info@australhotel.com
www.australhotel.com.uy
 
Hotel Balfer. 
Rua Zelmar Michelini 1328 esq. 
Av. 18 de Julio - (+598) 29020073
hotelbalfer@adinet.com.uy
www.hotelbalfer.com 

Hotel California.
Rua San José 1237 esq. Rua Car-
los Quijano (+598) 29020408
info@hotelcalifornia.com.uy
www.hotelcalifornia.com.uy 

Hotel Continental.
Rua Paraguay 1373 esq. Av. 18 de 
julio (+598) 29022062
reservas@hotelcontinental.com.uy
www.hotelcontinental.com.uy
 
Hotel Ermitage. 
Rua Benito Blanco 783 esq. Rua 
Jaime Zudañez - (+598) 2710 4021
www.ermitagemontevideo.com

Hotel Europa. 
Rua Colonia 1341 esq. Rua Ejido
(+598) 29020045
reservas@hoteleuropa.com.uy
www.hoteleuropa.com.uy

Gran Hotel América.
Rua Rio Negro 1330 bis esq. Rua 
San José (+598) 29020392
info@hotelamerica.com.uy
www.hotelamerica.com.uy

Hotel Ibis.  
Rua La Cumparsita 1473 esq. Rua 
Javier Barrios Amorín
(+598) 24137000 
h3539@accor.com www.ibis.com

Hotel Klee. 
Rua San José 1303 esq. Rua Aqui-
les Lanza - (+598) 29020606
hotel@klee.com.uy
www.klee.com.uy

Hotel Lancaster.
Praça Cagancha 1334
(+598) 29021054
info@lancasterhotel.com.uy
www.lancasterhotel.com.uy

Las Gaviotas. 
Rua Hipólito Yrigoyen 1447
(+598) 26132040
hlasgaviotas@gmail.com

London Palace Hotel.
Rua Rio Negro 1278 esq. Rua San 
José - (+598) 29000024
londonpalacehotel@yahoo.com
www.lphotel.com 

Hotel Los Ángeles. 
Av. 18 De Julio 974 esq. Rua Julio 
Herrera y Obes - (+598) 2902 1072
hotellosangeles@adinet.com.uy 
www.hotellosangeles.com.uy

Mercosur Universitas. 
Av. 8 de Octubre 2481 
(+598) 24875353 
contacto@mercosuruniversitas.com
www.mercosuruniversitas.com

Mercure Montevideo Punta 
Carretas. 
Av. Rambla Gandhi 371 esq. Rua 
Solano García - (+598) 27161114
h9513-re@accor.com
www.mercure.com
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Hotel Orpheo Express. 
Rua Andes 1449 esq. Rua Merce-
des - (+598) 29050000
info@orpheohotel.com
www.orpheohotel.com

Oxford Hotel.
Rua Paraguay 1286 esq. Rua San 
José - (+598) 29020046
reservas@hoteloxford.com.uy
www.hoteloxford.com.uy

Hotel Presidente. 
Av. 18 de Julio 1038 esq. Río Negro 
(+598) 29082300
comercial@hotelpresidente.com.uy
www.hotelpresidente.com.uy

Hotel Royal Palace. 
Rua Acevedo Díaz 1697 esq. Rua 
Eduardo Victor Haedo 
(+598) 24017227
royalpalacemvd@gmail.com

Smart Hotel Montevideo.  
Rua Andes 1240 esq. Rua Soriano 
(+598) 29033222 
info@smarthotelmontevideo.com
www.smarthotelmontevideo.com

Hotel Tres Cruces.
Av. Miguelete 2356 esq. Rua Ace-
vedo Díaz (+598) 24023474
info@hoteltrescruces.com.uy 
www.hoteltrescruces.com.uy

Punta Trouville Apart Hotel. 
Rua Francisco Vidal 726 esq. Rua 
Juan Ma. Pérez - (+598) 27120903 
info@puntatrouville.com.uy 
www.puntatrouville.com.uy

Viewport. 
Av. Uruguay 825 esq. Rua Andes
(+598) 29085331
info@viewporthotelmontevideo.
com.uy
viewporthotelmontevideo.com.uy

Urban Express. 
Rua Andes 1491 esq. Av. Uruguay
(+598) 29020482
www.hotelurbanexpress.com.uy

Contraluz Art Hostel.
Rua Jackson 865 esq. Rua Lauro 
Müller - (+598) 24107254
info@contraluzarthostel.com 
www.contraluzarthostel.com

Destino 26 Hostel.
Av. 26 de Marzo 1125 esq. Rua 
Ramón Masini - (+598) 27076041
reservasdestino26@hotmail.com
www.destino26hostel.com

Buenas Vibras Hostel.
Maldonado 2077 esq. Joaquín de 
Salterain - (+598) 24075015
m.picun@gmail.com
www.buenasvibrashostel.com

HOSTELS &
BED AND BREAKFAST

El Viajero Downtown Hostel &
Suites. 
Rua Soriano 1073 esq. Rua Río 
Negro - (+598) 29082913
info@elviajerodowntown.com
www.elviajerodowntown.com

El Viajero Cidade Velha Hostel. 
Rua Ituzaingó 1436 esq. Rua 
Rincón - (+598) 2915 6192
info@elviajeromontevideo.com
www.elviajeromontevideo.com

Planet Hostel. 
CRua Canelones 1095 esq. Rua 
Paraguay - (+598) 29000733
info@planetmontevideohostel.com
www.planetmontevideohostel.com

Pocitos Hostel.
Av. Sarmiento 2641 esq. Rua Fran-
cisco Aguilar - (+598) 27118780
pocitoshostel@gmail.com
www.pocitos-hostel.com

Una Noche Más B&B, Montevideo
Rua Patria esq. Rua Itapúa
(+598) 96227406
unanochemvd@hotmail.com
www.unanochemas.com.uy 

Posada al Sur. 
Rua Pérez Castellano 1424 esq. 
Rua 25 de Mayo - (+598) 29165287
info@posadaalsur.com.uy
es.posadaalsur.com.uy
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Montevideo Port. 
Rua Bartolomé Mitre 1535 esq. 
Rua Piedras - (+598) 29158680
info@montevideoporthostel.com 
www.mvdporthostel.com 

Babilonia Hostel. 
Rua Sarandí 310 esq. Rua Colón
(+598) 29163426 - (+598) 92492313
info@hostelbabilonia.com 
www.hostel-babilonia.com 

Punto Berro Ciudad Vieja. 
Rua Ituzaingó 1436 esq. Rua 25 
de Mayo (+598) 29148600
infociudadvieja@puntoberrohos-
tel.com cv.puntoberrohostel.com 

Montevideo Chic Hostel.
Rua Piedras 597 esq. Rua Juan 
Carlos Gómez - (+598) 29150678
www.montevideohostel.com

Tazú Hostel. 
Rua Juan D. Jackson 1296 esq. 
Rua Guaná - (+598) 24083949
tazuhostel@gmail.com
tazuhostel.wixsite.com/tazu

Compay Hostel. 
Rua Emilio Frugoni 1126 esq. Rua 
Maldonado - (+598) 24127580 
compaymvd@gmail.com
www.compayhostel.com.uy/
montevideo

Medio Mundo Hostel. 
Rua Juan Paullier 1004 esq. Rua 
San Salvador
(+598) 99892456 - (+598) 99892434
mediomundohostel@gmail.com 
www.mediomundohostel.com

Blanes Hostel. 
Rua Juan Manuel Blanes 1335 esq. 
Rua Chaná - (+598) 24018223
www.blaneshostel.com

The Capital Hostel. 
Rua Durazno 2072 esq. Rua Pablo 
de María - (+598) 93955460
www.facebook.com/thecapita-
lhostel/

Ejidonia Hostel.
Rua Ejido 952 esq. Rua Cebollatí
(+598) 29034503
www.facebook.com/pg/Ejido-
niaHostel

Willy Fog Hostel.
Rua Maldonado 977 esq. Rua 
Wilson Ferreira Aldunate
(+598) 29019599
willyfog.2011@hotmail.com
www.willyfoghostel.com 

Ukelele Hostel. 
Rua Maldonado 1183 esq. Rua Zel-
mar Michelini - (+598) 29027844
info@ukelelehostel.com
www.ukelelehostel.com 

Caballo Loco Hostel. 
Rua Héctor Gutiérrez Ruiz 1287 esq. 
Rua San José - (+598) 29026494 
www.caballolocohostel.com 

Acá Me Quedo Hostel. 
Av. 18 de Julio 1443 esq. Rua 
Barrios Amorín
(+598) 29041631 - (+598) 91053117
www.facebook.com/acamequedo

Che Lagarto. 
Rua Colonia 2063 esq. Rua Martín 
C. Martínez - (+598) 24096632
www.chelagarto.com

La Tatucera Montevideo Hostel. 
Rua Wilson Ferreira Aldunate 
1182 esq. Rua Canelones
(+598) 29092351
www.latatucerahostel.com

Bo Hostel. 
Rua Canelones 784 esq. Rua 
Florida - (+598) 99549919
www.facebook.com/bohos-
teluruguay/

Punto Berro Pocitos.
Rua Pedro F. Berro 1320 esq. Rua 
Miguel Barreiro - (+598) 27077090
info@puntoberrohostel.com 
www.puntoberrohostel.com

Unplugged Hostel. 
Rua Luis de la Torre 930 esq. Av. 
Sarmiento - (+598) 27121381
www.unpluggedhostel.com

Rambler Hostel. 
Rua Luis Lamas 3452 esq. Rua 
Marco Bruto - (+598) 92223456
www.ramblerhostel.com

Tibet Hostel. 
Rua Oscar Gestido 2795 esq. Rua 
Ramón Masini - (+598) 97473130
www.tibethostel.com.uy
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Bodega Beretta. 
Estrada Camino La Renga 2443 esq. 
Estrada Camino Fauquet
(+598) 97037534 - (+598) 23233087
bodegaberetta@gmail.com 
www.vinosfinosberetta.com
Visita com reserva.

Familia Dardanelli. 
Rua Camino de los Molinos 3242 
(+598) 22220000
contacto@familiadardanelli.com.uy 
www.familiadardanelli.com.uy 
Visita com reserva.
 
Bouza Bodega Boutique. 
Camino de la Redención 7658 bis
(+598) 23234030 - (+598) 95088979
visitas@bodegabouza.com
www.bodegabouza.com
Visita com reserva.

ESTABELECIMENTOS 
VINÍCOLAS

Bodega Carrau. 
Rua César Mayo Gutiérrez 2556 
esq. Estrada Camino Paso Calpino 
(+598) 23200238 int. 106
visitas@bodegascarrau.com
www.bodegascarrau.com
Visita com reserva.

Bodega Spinoglio. 
Estrada Camino Mendoza 8238 
Montevideo - (+598) 22220400
www.bodegaspinoglio.com
turismo@bodegaspinoglio.com 
info@bodegaspinoglio.com 
Visita com reserva.

Bodega Viña Varela Zarranz. 
Estrada 74, Km. 29 - Joaquín 
Suárez, Canelones 
(+598) 23644587 - (+598) 23643469 
(+598) 098 312 620 - Visita com 
reserva - info@varelazarranz.com

Bodega Santa Rosa. 
Rua César Mayo Gutiérrez 2211 
esq. Estrada Camino Colman - 
Montevideo
(+598) 23209921 - (+598) 98517094
dmutio@bodegasantarosa.com.uy
www.bodegasantarosa.com.uy
Visita com reserva.

Los Senderos del Tannat.
Visitas em vários estabelecimentos
(+598) 93776000 - (+598) 29088302 
www.senderosdeltannat.com

Los Caminos del Vino. 
Visitas em vários estabelecimentos
(+598) 92306860
www.loscaminosdelvino.com.uy 

Álamo Rent a Car. 
Rua Nicaragua 1144 esq. Av. 
Rondeau - (+598) 29243225

Rodoviária de Tres Cruces
(+598) 24088588

Porto de Montevideo/
Terminal Buquebús
(+598) 95633232

LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS 

Aeroporto Internacional de 
Carrasco
(+598) 26816863
reservasalamo@olecram.com.uy 
www.alamouruguay.com 

Alianza Rent a Car. 
Rua Francisco Aguilar 772 esq. 
Rua José Ellauri
(+598) 27100810 - (+598) 91715316 

Autonivel Rent a Car. 
Rua Paysandú 1211 esq. Rua Cuareim 
(+598) 29297590 - (+598) 94122444

Autonomía Rent a Car. 
Rua José María Montero 3035 esq. 
Rua Guipúzcoa - (+598) 27100977 

Autouno Rentacar. 
Av. Gral Flores  3415-3417
(+598) 22043445 



68

Avis. 
Av. Uruguay 1417 esq. Rua Ger-
mán Barbato
(+598) 1700 - (+598) 29009694 

Carrasco Cars. 
Avenida Italia 5836
(+598) 2604 3885 

Dollar Rent a Car. 
Rua Durazno 1390 esq. Rua San-
tiago de Chile - (+598) 29027540 

Dynamic Rent a Car. 
Rua Cuareim 1624 esq. Rua Galicia  
(+598) 29015889 - (+598) 99682177 

Dyp Rent a Car. 
Av. General Flores 3757
(+598) 22164828 

Europcar. 
Bvar Artigas 1927 esq. Rua Goes 
(+598) 24010575 - (+598) 94431672 

Federal Car Rental. 
Miguelete 2169
(+598) 24092737 

Grupo Aler. 
Av Italia 4374 esq Francisco de 
Caldas - (+598) 2614 1414 

Hertz Rent a Car. 
Rua Guipuzcoa 404
(+598) 27125000 - (+598) 94640200 

Izamerica Rent a Car. 
Paraguay 1040
(+598) 29028191 

Mariño Sport Rent a Car. 
Rua Miguel Barreiro 3168 esq. Av. 26 
de Marzo
(+598) 27086446 - (+598) 96444445 
Av. Italia 5100 esq. Rua Alejandro 
Fleming
(+598) 26133131 - (+598) 96408133 

Moncar. 
Rua Yi 1427
(+598) 29085659 

Multicar Rent a Car. 
Rua Colonia 1227 esq. Rua Yí
(+598) 29022555 - (+598) 99660959 

Punta Car. 
Rua Cerro Largo 1383 esq. Rua 
Germán Barbato - (+598) 29002772 

Rally Rent a Car. 
Av. Ramón Anador 3721 esq. Rua 
Anzani 
(+598) 24800056 - (+598) 99632262 

Silver Rent a Car. 
Av Italia 4912 esq. Rua Tres 
Cerros (+598) 26140382

Sixt Rent a Car. 
Estrada Interbalneária Km 21 
esq. Rua George Washington
(+598) 29004490

Snappy Car Rental. 
Rua Andes 1363 esq. Av. 18 de 
Julio, escritório 17
(+598) 29007728 - (+598) 99660660 

Sudancar Alquiler de Autos. 
Rua Paysandú 1401 esq. Rua Ger-
mán Barbato - (+598) 29013780 

Team Rent a Car. 
Rua Luis Sambucetti 2668 esq. 
Av. Italia
(+598) 24828000 - (+598) 93745454 

Thrifty Car Rental. 
Bulevar Artigas 2966 esq. Rua 
Gustavo Gallinal - (+598) 218488 
(+598) 24818170 - (+598) 95951195 

Voila Rent a Car. 
Av. Luis Alberto De Herrera 1267 
esq. Rua Luis Lamas 
(+598) 26282280 - (+598) 94249327

SISTEMA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO DE MONTEVIDÉU 
Veja os ônibus e percorridos no 
website www.montevideo.gub-.
uy/aplicacion/como-ir 

Baixe o aplicativo no seu tele-
fone.

Remises 
Remisat. 
Blvr Artigas 1919 of. 1001
(+598) 2401 8241
www.remisat.com.uy

Carrasco Traslada. 
Schroeder 6472 local 006
(+598) 26002001
www.carrascotraslada.com.uy 

Guias Turísticos
The Easy Travel. 
(+598) 99 62434
info@theeasytravel.uy
www.theeasytravel.uy

Guru’Guay. 
theguru@guruguay.com
www.guruguay.info
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MAPA
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MAPA
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Palácio Montero - Foto: Servicio de Turismo IM
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AVISO MONTEVIDEO 
BUREAU



BUS TÚRISTICO



MOVETE
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descubrimontevideo.uy

facebook.com/descubrimvd

twitter.com/descubrimvd

pinterest.com/descubrimvd


