
A visita às vinhas e adegas permitirá que você se 
misture com a cultura do vinho e suas múltiplas 
atividades associadas. Nossas vinícolas turísticas 
convidam você a conhecer sua cultura, tradição, 
gastronomia e encontrar um mundo de sensações 
para sair da monotonia. 
Cada estação do ano tem seu próprio charme, ligado 
às diferentes fases de produção. Convidamos você 
a aprender sobre o vinho através das diferentes 
degustações e participar de muitos festivais tradicionais, 
como o Festival Nacional do Vinho, o Festival do Tannat 
e o Cordeiro e o Festival da Poda e Culinária Crioula, 
entre vários outros.

O campo uruguaio convida você a entrar na pele do gaúcho, 
sentir a imensa liberdade de suas planícies, participar de suas 
tarefas diárias, desfrutar de sua gastronomia e reviver antigas 
tradições em um ambiente de maravilhosa tranquilidade com 
o cavalo como o principal protagonista. 

Compartilhar uma boa mesa, onde há abundância de carne 
assada, pão fresco, frutas e verduras ricas do país, é uma 
experiência amplamente recomendada para quem vem em 
busca de calor. 
Tudo é possível em torno dos estabelecimentos; 
desfrutar de um extenso dia de pesca, explorar paisagens 
pitorescas, praticar turismo de aventura, visitar locais 
históricos, aproveitar as imensas praias ou percorrer 
pequenos povoados. 

As curtas distâncias garantem a máxima diversidade nas 
estadas. 

        TURISMO DO VINHO

     AGROTURISMO     

Se o que você está procurando é aumentar os níveis 
de adrenalina, sugerimos que faça algumas das muitas 
propostas que são proporcionadas no Uruguai, 
como caiaque, caminhada, escalada ou ciclismo, 
entre outros. 
Qualquer uma delas permitirá você conhecer, de forma mais 
ativa, lugares incomuns ou pouco visitados em contato 
permanente com a natureza.
Como essas atividades podem apresentar certos riscos, 
recomendamos realizá-las com a intervenção de guias 
experientes e equipamentos especiais, para sua maior 
segurança e a do patrimônio ambiental.

TURISMO 
AVENTURA

 Rambla 25 de Agosto de 1825 y Yacaré
 Montevidéu, Uruguai

 00 (598 2) 1885100

 www.uruguaynatural.com

 www.uruguaynatural.tv   |      
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Para se comunicar 
por telefone do exterior, digite:

   00 598 + número de contato

Endereços de interesse
Sociedade Uruguaia de Turismo Rural (SUTUR)

   Av. Uruguay  864, Montevidéu, CP 11000
   + 598 29021948
  sutur@netgate.com.uy   
  www.turismoruraluy.com

Associação de Turismo Enológico do Uruguai (ATEU)
   http://www.loscaminosdelvino.com.uy
  info@uruguaywinetours.com
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ESPAÇOS RURAIS 

E NATURAIS

URUGUAI
TURISMO EM



CAVALGADAS 
 
Cavalgar no Uruguai é sinônimo 
de desfrutar de belas paisagens e 
um contato íntimo com a natureza. 
Recomendamos fazê-lo por meio 
da orientação de um vaquiano 

local e cavalos crioulos dóceis, totalmente acostumados 
a transportar pessoas através dos diferentes circuitos.

Para curtir o passeio, sugerimos roupas confortáveis, 
calças largas, camisa ou casaco de mangas compridas, 
cores neutras, botas de cano alto e salto baixo ou botas 
de amarrar, além de chapéu no inverno ou chapéu com 
cordinha, no verão. Outro aspecto fundamental é consultar a 
pessoa responsável pela atividade e ouvir atentamente suas 
instruções, caso você seja um iniciante.

Apesar de seu pequeno tamanho, nosso país apresenta uma 
grande variedade de ambientes e paisagens. 
Combina extensas pastagens naturais com diferentes tipos 
de florestas nativas, palmeiras, vastas áreas de zonas úmidas, 
dunas móveis e uma cadeia de baías, lagoas costeiras, 
promontórios rochosos e praias arenosas, ao longo de 680 

quilómetros de costa. 
O Uruguai possui um Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), que contribui para a 

conservação do patrimônio 
natural e cultural do país. 
Visitar essas áreas é uma 
excelente oportunidade para 
mergulhar em paisagens 
únicas, mas também para 

conhecer sua interação 
peculiar com a atividade 

pecuária que costuma ser uma 
das suas principais características.

TURISMO EM ESPAÇOS RURAIS E NATURAIS 
 
No Uruguai, existem várias opções para desfrutar do turismo em 
espaços rurais e naturais. Navegar por extensos rios e lagoas, 
observar mais de 450 espécies de aves, mergulhar na pureza 
das florestas nativas e deixar-se levar pelo calor de nossas 
pousadas são apenas algumas delas. 
Os acessos são bons e as distâncias curtas. Viajando alguns 
quilômetros, é possível andar entre planícies, montanhas e 
ladeiras e descobrir a imensa variedade de flora e fauna ligada a 
cada paisagem. 

A oferta de estabelecimentos é diversa, 
tanto para quem procura ficar por várias 
noites, quanto para aqueles que só 
procuram passar um dia diferente. Pode-se 
dizer que existe uma marca de identidade 
entre as pousadas, granjas, fazendas e 
hotéis rurais uruguaios: a atenção cordial e 
personalizada de seus proprietários. Muitos 
deles preservam antigas construções que 
foram recicladas e equipadas com cuidado, 

respeitando a 
arquitetura original. 

Capelas, poços 
de água e prédios 
de pedra mantêm 
a aparência dos 
velhos tempos e 
a combinam com o 
máximo conforto da 
atualidade.

OBSERVATÓRIO 
 
A abundância de pradarias naturais, florestas, lagoas e pântanos, 
em conjunto com uma rica rede fluvial, contribuem para tornar a 
observação de aves no Uruguai fácil e fascinante. Existem mais 
de 450 espécies em todo o território; não por acaso, o nome 
“Uruguai” significa em guarani: “Rio dos pássaros pintados”.
De julho a outubro, a baleia franca austral visita as costas de 
Maldonado e Rocha em busca de águas para se reproduzir e 
ganhar seus filhotes. 
Convidamos você a desfrutar esta experiência única de 
observação, em ambos os departamentos, 
simplesmente da costa, para que o impacto 
sobre o meio ambiente seja zero.
Nas costas de Maldonado e Rocha 
também habitam cinco das sete 
espécies de tartarugas marinhas 
que existem no mundo, e uma das 
maiores colônias de leões marinhos 
da América do Sul, com mais de 
320.000 exemplares. 

Em todos os 
casos,
recomendamos 

que você 
aproveite a 

biodiversidade e seja 
acompanhado por um 

guia local para enriquecer 
sua experiência. 
Use roupas de acordo 
com o clima e o local 
onde você está, traga 
binóculos, fique em 
silêncio; mas, acima de 
tudo, cuide e respeite o 
habitat, tirando apenas 
fotos da natureza.

     ECOTURISMO     
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